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م�ُة الكت�اب مقدِّ
أعزاَءنا المدّرسيَن والمدّرساِت أبناَءنا الّطلبة، نضُع بيَن أيديكم كتاَب اللّغِة العربيِّة للصفِّ الثامِن 
العربيِّة  الجمهوريِّة  في  التّعليِم  تطوير  إلى  القصوى  الحاجِة  مَن  انطالقاً  أعددناُه  الذي  األساسّي 
المعاييِر  وفَق  المدرسيِّة  المناهج  بناُء  وهي  تعليمنا  تاريِخ  في  جديدٍة  بخطوٍة  مهتديَن  الّسوريِّة، 
الوطنيِّة، ملتزميَن تحقيَق أهداِف وزارِة التربيِة في بناِء جيٍل عربّي ُمْنَتٍم إلى وطنِه وأّمتِه، ومزّوٍد 
بـروِح العصـِر ومعارِفِه. ولقد بنينا هذا الكتاَب وفق منهٍج علمّي معاصٍر ينطلُق مَن النّظريّاِت 

التّعليميِّة التعلُّميِّة الحديثِة في تعليِم اللّغِة. 
والمفاهيَم  المعارَف  تتضّمُن  متكاملًة  دراسيًّة  ماّدًة  بوصِفها  العربيِّة  اللّغِة  مادِة  إلى  نُظَر  وقْد 
من  والكتابيَّة  الّشفويَّة  ومهاراِتها  وصرٍف...(  ونحٍو  وبالغٍة  )أدٍب  مْن  اللّغويِّة  ببنيِتها  المتعلّقَة 
)استماٍع وتحّدٍث وقراءٍة وكتابٍة( موّزعًة على مجاالٍت تكّوُن الماّدَة التّعليميَّة وهـي )االستماُع - 
الكتابيُّ واإلمالُء والخّط - وقواعُد  والتّعبيُر الشفوّي - والقراءُة والفهُم والمحفوظات - والتّعبيُر 

اللّغة - واألدُب وتذّوُقه( مستنديَن إلى األسِس اآلتيِة:
اللّغُة العربيُّة أداُة تفكيِر الفرِد وتعبيِرِه عْن حاجاِتِه وقناعاِتِه تعبيراً كاماًل باللّساِن والقلم. 1 -

الوقِت ذاِتِه لغُة علٍم وابتكاراٍت ووسيلُة  العربيُّة لغُة حضارة، ولغُة أدب، كما هي في  اللّغُة  2 -
تواصٍل عبَر األزمنِة المتالحقة.

اللّغُة العربيَُّة أداُة اتّصاٍل وتواصٍل مع الثّقافاِت واللُّغاِت واألمِم األخرى.  3 -
اللّغُة العربيَُّة وسيلٌة يتلّقى بها المتعلُّم علوَمُه ومعارَفُه في مراحِل التّعليم المختلفة.  4 -

اللّغُة العربيَُّة هي الرابُط األهمُّ في وجوِدنا القومّي، وبها يتعّرُف المتعلُّم تاريَخ أّمِتِه وتراِثها  5 -
األدبّي والحضارّي. 

وقْد بُنَي الكتاُب وفَق المعاييِر الوطنيِّة الّتي تقوُم على:
َمدخِل أساسّياِت المعرفِة � الذي يرّكُز على المفاهيِم والمبادِئ العاّمة، وأساليِب البحِث، وطرائِق 

التّفكيِر الّتي تسمُح للمتعلِّم باستخداِمها في مواقِف الحياِة المختلفة.
والموادِّ  العربيِّة  اللّغِة  مادِة  وبيَن  جهٍة  مْن  الماّدِة  مجاالِت  بيَن  يربُط  الّذي  الّتكاملّي �  الَمدخِل 

األخرى مْن جهٍة ثانية.
الحياتيّة،  المواقِف  في  المكتسبِة  معارِفِه  توظيِف  على  المتعلَّم  يساعُد  الّذي  المهاراِت �  َمدخِل 

ويمّكنُُه مْن حلِّ المشكالِت واتّخاِذ القراراِت واستخدام التّفكيِر النّاقد.
وُعنَي الكتاُب بتنميِة مهاراِت التّواصِل )شفويّاً وكتابياً( بالتّركيِز على اللّغِة الوظيفيِّة ومهاراِت 

التّفكيِر العليا.
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منهجيَُّة الكتاب:
والوطنّي-  الوجدانّي-  بيَن:  موضوعاتُها  عْت  تنوَّ درسيًّة  وحدًة  عشرَة  اثنتْي  الكتاُب  تضّمَن 
عْت بيَن فصليِن دراسيّين، وقْد ُروعَي  واالجتماعّي- واإلنسانّي- والثقافّي- والروحّي.... إلخ. ُوزِّ
في موضوعاِت الّدروِس تضميُن المفاهيِم المتعلّقِة بحقوِق الطفِل، المرأِة، واإلنسان، وإدارِة الوقت، 

والتنّوِع في فنوِن األدِب بيَن قصيدٍة وقّصٍة ومقالٍة ومسرحيّة.... إلخ.
بناُء الوحدِة الدرسّية:

تتضّمُن كلُّ وحدٍة درسيٍّة مهاراٍت شفويًّة ومهاراٍت كتابيًّة تستوفي مهاراِت اللغة في االستماِع 
ُع نصوُص االستماِع في أربِع وحداٍت درسيٍّة لكلِّ فصٍل دراسيٍّ  والتحدُِّث والقراءِة والكتابة، وتتوزَّ
ُوِضَعت في كتاِب المدّرِس في حيَن ُوِضعْت أسئلُة الدرِس في كتاِب الطالب حيُث توّزعْت األسئلُة 
َوْفَق العنواناِت اآلتيِة: االستيعاُب والفهم - واالستماُع واالكتشاف - وتمريُن الّذاكرة - وتنميُة األداء 
فويِّ  ُن المتعلَّم مْن ِتقنيّاِت التّعبيِر الشَّ فويِّ الّذي يُمكِّ - وتحليُل األسلوب... ثم أُتِبَع بدرِس الّتعبيِر الشَّ
التّعبيُر عن مشكلة(،   - القرار  اتّخاُذ   - أو رحلة  زيارٍة  تقريٌر عن   - رأيين  بيَن  )المقارنُة  مثَل: 
أو نثراً، وبعَد كلِّ نصٍّ مجموعٌة مَن التّدريباِت  يِن أدبيَّيِن شعراً  وتضّمنْت كلُّ وحدٍة درسيٍّة نصَّ
توّزعْت َوْفَق العنواناِت اآلتيِة: االستيعاُب والفهم، والمعنى اللّفظيُّ والّداللّي، وتدريباٌت قرائيّة، 

وتدريباٌت لغويّة، والتذّوق. 

ُز على تمكيِن  أّما دروُس قواعِد اللّغة، فقد بُنَيت َوْفَق المنهِجِ التَّكامليِّ والنَّحِو الوظيفيِّ الّذي يركِّ
المتعلِِّم مَن القواعِد النّْحويَِّة األساسيَِّة الّتي تمّكنُُه مَن التّعبيِر الّسليِم شفويّاً وكتابيّاً معتمديَن في ذلَك 
على تقديِم القاعدِة النّْحويِّة في ِحضِن النّصِّ األدبّي. وقْد أولينا اإلمالَء والخطَّ االهتماَم المناسَب 

بهذِه المرحلة.

يلي ذلَك درُس التّعبيِر الكتابيِّ وقْد روعَي في كلِّ وحدٍة درسيٍَّة تقديُم درٍس في التّعبيِر اإلبداعيِّ 
المختلفِة  المواقِف  في  وحاجاِتِه  أفكارِه  عن  التّعبيِر  مَن  المتعلِِّم  تمكيِن  بهدِف  وذلَك  ؛  أوالوظيفيِّ
ٍط  )التّعليُق على صورة - خبٌر وتعليق - تصميُم مخطَّ بيَن:  الكتابيِّ  التّعبيِر  ِتْقنيّاِت  ِعيَن في  منوِّ
لموضوٍع - إضافُة حواٍر أو شخصيٍّة إلى قّصة - إعادُة صياغِة قّصة - عرُض الرأي - كتابُة نصٍّ 

وصفّي(. 

آمليَن أْن نكوَن قْد ُوفِّقنا فيما َقدَّمنا، راجيَن لكْم التوفيَق في تحقيِق األهداِف المرجّوِة مْن تأليِف 
هذا الكتاِب في عملُِكْم وموافاِتنا بمالحظاِتُكْم الّتي سنسترشُد بها في تطويِر عملِنا بما يُسهُم في بناِء 

جيٍل متميٍّز يشارُك في بناِء الحضارِة اإلنسانيّة.
المؤلِّ�فوَن
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الَوحدُة األُولى
الُوجدانّيات

الّدرُس اأَلّول: االستماع: إشراقُة العيد.  1 .

. 2 الّدرُس الّثاني: نجوى أسير.

الّدرُس الّثالث: سنرِجُع يوماً. 3 .
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اإ�شراقُة العيد

                                                            

 

، ُثمَّ أجْب: استمْع إلى النَّصِّ ��

e�:اًل  أوَّ
ماذا َيعني العيُد عنَد الكاتب؟ 1 -

متى َينظُر اإلنساُن إلى الحياِة والعالَِم ِنظرًة جميلة؟ 2 -

بَم يطالُب الكاتُب الّناَس أن يفعلوا َيْوَم العيد؟- 3

e�:ًثانيا 
: رّتِب الِفكَر اآلتيَة بحسِب وروِدها في النَّصِّ 1 -

أ- اسِتعداُد األطفاِل للعيِد ولِبُسُهم الثّياَب الجديدَة.

ب- صورُة العيد.

ج- َتباُدُل التّهاني بالعيد.

من. د- َفرُح اأَلطفاِل وتغاُفلهم عِن الزَّ

 . اقترْح عنواناً آخَر للنَّصِّ 2 -

االستماعالوحدُة األُولى: الدَّرُس األّول

االستيعاُب والفهم
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e�:ًثالثا 

وّضِح الفرَق في الَمعنى َبْيَن الكلمَتين الملّونتَين فيما يأتي مستعيناً بالمعجم: 1 -

� اجتلى َيْوَم العيد.

� انجلى األمر.

ما المقصوُد بقوِل الكاتب: 2 -

رور(؟ عداُء الّذيَن ال َيعرفوَن ِقياساً للّزمن إاّل بالسُّ             )هؤالِء األطفاُل السُّ

استمْع إلى المقطِع الثَّاني، ثمَّ اكتِشْف: ��

أ- ضدَّ كلمِة )متَّهم(.        ب- كلمًة بَمْعنى )الوفاء(.        ج- عبارًة بَمْعنى )َفْوَق ِمْقَداِرها(.

 

ة: امأل الفراغاِت اآلتيَة مّما سمعَت من القصَّ 1 -

ال يتمُّ جماُل الثّياِب إال بأْن .....�� األُب واألمُّ على أطفالِهما.

تها األشجاُر .....�� بأْغصاِنها، أَيَّتها  َدُة بألحاِنها، أيَـّ تُها ..... المغرِّ تُها الّرياُض ..... بأزهاِرها، أَيَـّ أَيَـّ

..... الُمتأللَِئُة بالنّوِر الّدائم، أَنِت َشتّى؛ ولكنَِّك ..... في هؤالِء ..... َيوَم العيد.

اذكْر بعَض العباراِت الّتي َيَتبادلُها النَّاُس َيوَم العيد. 2 -

اقرأ الُجَمَل اآلتيَة ُمراعياً: 1 -

نيا انطالَق األطفاِل يُوِجدوَن حقيَقَتُهم الَبرْيئَة الضاِحكة.  أ - أسلوَب النِّداء: أيُّها النّاُس انطلِقوا في الدُّ

عداء، على هذِه  وتّي: َخَرْجُت أَْجتلي العيَد في مظهِرِه الَحقيقيِّ على هؤالِء األْطفاِل السُّ ب- التَّلويَن الصَّ

عداِء الّذين ال يعرفوَن قياساً للزَمِن إالَّ  الوجوِه النَِّضَرِة والُعيوِن الحالَِمة، على هؤالِء األطفاِل السُّ

ـرور، وُكلٌّ منُهْم ملٌِك في مملَكة. بالسُّ

ا سمعَت عْن أثِر العيِد في بناِء عالقاٍت اجتماعيٍَّة سليمة. عبِّْر شفوّياً في دقيقَتْين ممَّ 2 -

االستماُع واالكتشاف

تمريُن الّذاكرة

تنميُة األداء
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ما الحاّسُة التي استعاَرها الكاتُب في الّصورِة اآلتية: 1 -

) َتحلو الكلماُت فيه(.

ا يأتي: مَة البارزَة أللفاِظ الكاتِب ممَّ اختِر السِّ 2 -

أ- غريبة    ب- سهلة    ج- عاميَّة       د- فخمة.

ل؟ ما الّذي أفاَدُه َتكراُر كلمِة ) َيوم- 3 ( في المقطِع األوَّ

ُعْد إلى ديواِن الشاعر )إيليَّا أبو ماضي( أو الشاعر شوقي بغدادي، أو أيِّ شاعٍر آخر، وابحْث عْن قصيدٍة 

ِسَك ورفقاِئَك. ْلَها في دفتِرَك، ثَُّم ألِقها أماَم ُمدرِّ شعريٍَّة قيلَْت في العيِد، وسجِّ

 تحليُل األسلوب  

تعلّْم
الغايُة من الّتكراِر تأكيُد الَمْعَنى وتوضيُحه، وهو َنوعان:

َتكراٌر لفظّي: الّصدَق الّصدَق، فإنَّه منجاٌة.

َتكراٌر معنوّي: أنَت تُسامُح الُمعتديَن عليَك، وتعفو عِن الُمسيئيَن إليك.

نشاط
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تقريٌر شفويٌّ َعْن ِرْحلة

َم تقريراً شفوّياً عنها. ذهْبَت في رحلٍة مع مدرسِتك، وبعَد العودِة ُطلَب إليَك أن تقدِّ � 

 أواًل: تعّرْف 

اقرأ الّنصَّ اآلتي، ثّم أجْب: e�

التّلميَذ  ـَف المرشــُد االجتماعــيُّ  كلَـّ
حّساناً أْن يزوَر رفيقه عدناَن مَع مجموعٍة 
مــن تالميِذ الّصفِّ في المستشــفى، وبعَد 
الّزيارِة قّدَم حّساٌن تّقريراً شفويَّاً للمرشِد، 

مضمونُُه اآلتي:

فوّي   الّتعبيُر الشَّ

اإلعداُد الُمسَبق

ِبَم ستبدأُ ؟

ما األموُر التي ستتحّدُث عنها ؟

ما األموُر التي رأيَتها في الرحلِة ولْن تتحّدَث عنها؟

ِبَم سُتنهي حديَثَك؟
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تقريٌر شفويٌّ عن زيارِة عدنان

َم ؟  - 1 ما موضوُع التَّقريِرالّسابق؟ ولَِمْن ُقدِّ

َنها التَّقرير؟ - 2 ما المعلوماُت التي تضمَّ

 من أعدَّ التَّقرير؟- 3

الّسّيُد المرشُد االجتماعّي    

بتاريخ 2015/10/10  

فِّ الثَّامِن إلى المستشفى الوطنّي الكائِن في َوَسِط      ذهْبُت مَع مجموعٍة مْن رفاقي في الصَّ

المدينِة لزيارِة رفيِقنا عدناَن الّذي تعّرَض لَِوعكٍة ِصحيٍّة، نُِقَل في إثِرها إلى هناك.

    صِعْدنا إلى الّطابِق الثّالِث، ودخْلنا الغرفَة رقم )13(، كاَن عدناُن ُمستلقياً على سريٍر أبيض، 

َد لنا أنَُّه بخير،  َب بنا. سأْلنا عدناَن عْن وضِعِه الصّحّي، فأكَّ وإلى جانبِه والُدُه الذي استقبلَنا ورحَّ

وسيخرُج عّما قريٍب إْن شاء هللا.

    ثّم تبادْلنا األحاديَث عن أحواِل المدرسِة والّدروِس التي تعلّمناها في أثناِء غياِبه، فاقترْحنا أْن 

نتقاسَم هذِه الّدروَس لنشرَحها له. وبعَد ذلَك تمنّينا له الّشفاَء العاجَل والعودَة إلى المدرسِة بَخيٍر 

وسالمة، وغادْرنا المستشفى ونحُن نشعُر بالّسعادِة واالطمئنان. 

ان 2015/10/10 حسَّ

تعلَّْم
من  َقْدٍر  تقديُم  هدُفُه   ،) فويِّ والشَّ )الكتابيِّ  الوظيفّي  التّعبيِر  أنواِع  من  نوٌع  الّتقرير: 

أفراٍد  أو مجموعُة  فرٌد،  ويُِعّدُه  كتاب،  أو  أو رحلٍة  زيارٍة  والحقائِق عْن  المعلوماِت 

لصالِح جهٍة معيّنٍة بأسلوٍب موضوعّي.

�أ
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 ثانياً: تدّرب 

المناطِق  إحدى  إلى  صفَِّك  تالميِذ  مع  بها  ُقْمَت  رحلٍة  عن  شفويٍّ  تقريٍر  تقديَم  مجموعِتَك  وأفراُد  ُكلِّفَت 

ياحّيِة في الُقطر. السِّ

حلة. تعاوْن و أفراُد مجموعِتك، واكتِب المعلوماِت المطلوبَة لتقديِم التَّقريِر عن الرِّ 1 -

تعلَّْم
عناصُر التقريِر هي:

ماَن والمكاَن- المشاركين. أ - المقّدمة: وَتشَمُل: الجهَة - الزَّ

ب- الموضوع: ويتضّمُن عرَض الحوادث وتحليلَها، وإبداَء الّرأي فيها.

ج- الخاتمة: المقترحاُت والتّوصيات. 

ب

- 1 َمْن ذهَب لزيارِة عدنان؟ ومتى كاَنْت الزيارُة؟ وأين؟

- 2 حّدِد األشياَء الَّتي ذكرها حّساٌن في تقريِره.

- 3 لماذا - في رأيَك - لَْم يتحّدْث حّساٌن عن صفاِت والِد عدناَن مثاًل، أو عن أقساِم المستشفى  وغيرها؟

- 4 ما المقترحاُت الَّتي قّدَمها حّساٌن ورفاُقه؟ و ِبَم ختَم تقريَره؟

ان الّتقرير أماَم رفاُقه. في رأيك ِبَم استعاَن لعرض الّتقرير؟- 5 عرَض حسَّ

ئيسة النِّقاُط الرَّ

حلة  حلة األشخاُص الُمشاركوَن في الرِّ وقائُع الرِّ

ماُن والمكان نهايُة الرحلة الزَّ

الجهة

قبَل أن تتحّدث
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فوّي. رّتِب المعلوماِت ترتيباً منطقّياً بَحْسِب متطلّباِت التَّقريِر الشَّ 2 -

1- ...........................                 2- الزماُن والمكاُن.

............................ -4      ............................ -3

............................ -5

 سّجِل المعلوماِت على بطاقاٍت صغيرٍة مرقَّمٍة بأرقاٍم متسلسلة؛ لتستعيَن بها في أثناِء عرِض التَّقرير. 3-3

مَن الُمحّدَد لك. ْم تقريَرك ُملتزماً الزَّ - َقدِّ

 ثالثاً: طّبْق 

تعاوْن ورفيُقك، واكتْب المعلوماِت المطلوبَة إلعداِد تقريٍر عن زيارٍة ُقْمُتما بها إلى داِر رعايِة المسنِّيَن َوْفَق 

ِط اآلتي لتقديِمه شفوّياً في الّصّف: المخطَّ

أ- المقّدمة:

1- الُمشاِركون     2- الّزماُن والمكان    3- سبُب الّزيارة 

ب- الَعْرض:

1- أقساُم الّدار     2- أحواُل الُمسنِّين     3- أسباُب وجوِدِهْم في هذِه الّدار 

ج- الخاتمُة: المقتَرحاُت والّتوصيات. 

تحّدث
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البطاقُة الّتقويمّية

النعمأقّوُم مهارتي في الّتعبيِر الشفوّيم

ذكرُت الّزماَن والمكان.1

دُت المشارِكيَن في الّرحلة.2 حدَّ

رتَّْبُت ِفَكري ترتيباً متسلساًل ومنطقّياً.3

حلة.4 ْثُت عن المراحِل الُمهّمة في الرِّ تحدَّ

حلة.5 توّسْعُت في الحديِث عن أَهمِّ ُنقطٍة في الرِّ

عرْضُت التَّقريَر بلغٍة عربّيٍة فصيحة.6

استخدْمُت األلفاَظ المباشرة.7

تحّدْثُت عن شعوِري ِتجاَه الّرحلة.8

تحّدْثُت بَصوٍت مسموع.9

تحّدْثُت بطالقٍة ومَن دوِن تلّكؤ.10

ْنُت َصوتي بْيَن االرتفاِع واالنخفاض.11 لوَّ

ْعُت َنَظري على الحضور. 12 وزَّ

َد للعرض.13 التزْمُت الوقَت الُمحدَّ

أدْمت الّنظَر في البطاقاِت الُمعينة.14

فوّي  تقويُم مهارِة الّتعبيِر الشَّ
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إِضاءة:

   طاَل َصْبُر الشاعِر وهو ينتظُر افتداَءُه بعد طوِل معاناٍة في اأَلْسر؛ فازداَد حزنُُه، وَكَتَب قصائَد 
اْعَتَمَل في نفِسِه من أحزاٍن وأشواٍق وهو في سجِنِه في بالِد الّروم، لذلك ُسّميِت:  نها ما  ضمَّ

)الّروميّات(، ومنها هذِه القصيدة.

أبو فراٍس الَحْمدانّي
الحارُث بُن سعيد 

)932- 968م(
شاعٌر وفارٌس من أمراِء بني 

َحْمدان، ُولَِد في الموصل. 
الّدولِة  سيُف  عّمه  ابُن  واّله 
ــّروُم  ال ـــَرُه  وأَس َمنِبج،  إمـــارَة 

سنوات. ُقتَل قرَب )َصَدد(.
له ديواُن شعٍر مطبوع.

جنوى اأ�شري

نصٌّ أدبّيالوحدُة األُولى: الدَّرُس الّثاني
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جنوى اأ�شري

أَقــوُل َوَقد ناَحــت ِبُقربي َحماَمٌة أَيا جاَرتا َهْل تشُعرْيَن بحالي؟- 1

َوال َخَطــَرْت ِمنِك الُهموُم ِبباِلَمعاَذ- 2   الَهوى! ما ُذقِت   طاِرَقـَة   النَّوى   

َقواِدٌم َعلى ُغُصٍن نائي الَمساَفِة عاِل؟أََتحِمــُل َمحــزوَن الُفــؤاِد - 3

*   *   *      

أَيا جاَرتا مــا أَنَصَف الدَّهُر َبيَننا        َتعالَــْي أُقاِســْمِك الُهموَم َتعالي- 4

تعالَْي تَرْي روحــاً لديَّ ضعيفًة       ُب باِل- 5 ُد فــي جســٍم يُعــذَّ َتــردَّ

أََيضَحـُك َمأسـوٌر َوَتبكي َطليَقـٌة       َوَيسُكُت َمحزوٌن َوَينُدُب ساِل؟- 6

مـِع ُمقلًة     لََقـد ُكنُت أَْولى ِمنـِك ِبالدَّ َولَِكنَّ َدمعي في الَحواِدِث غاِل- 7

                                                          

اًل: �eأوَّ
عمَّ تساءَل الشاعُر عندما رأى الحمامَة؟ 1 -

نفى الشاعُر عن الحمامِة معاناَتها الهوى، فما دليلُه على ذلك؟ 2 -

طلَب الّشاعُر إلى الحمامِة أْن تشاطَرُه هموَمُه، فبَم تفّسُر ذلك؟- 3

ما الذي أثاَر تعّجَب الشاعِر في البيِت الّسادس؟ 4 -

حّدْد َموطَن كلٍّ من الفكرَتْين اآلتيَتْين في الّنّص:- 5

اعِر وَجسِده.      أ-   أثُر األْسِر في روِح الشَّ

اعِر بكاَء الحمامِة.      ب- استنكاُر الشَّ

�eثانياً: 
. حّدده:  فيما يأتي شرُح بيٍت من الّنصِّ 1 -

   - أنا أحقُّ منِك بالبكاِء، ولكنَّ دمعي ال يسيُل حتّى لعظيِم الحوادِث.  

ملجأ وهي هنا بمعنى: 
ئ الهوى أبرِّ

ِكبار الريش في
جناح الطائر

َنحيل

      - يبكي
- خاٍل من الهّم

االستيعاُب والفهم

قـــد يخـــرُج االســـــتفهاُم 
عـــن معنـــاُه الحقيقّي إلى 
أغــــراٍض معنويٍَّة أخرى 
منها: الّســـخرية )أيضحُك 
ــُب  ــجُّ ــع ــتَّ ــوٌر؟(،ال ــأس م
ــحــمــُل  ــغــراب)أت واالســت
؟(،  قوادٌم  الفؤاد  محزوَن 
االستعطاف )هل تشعرين 

بحالي؟(.

أُغني َمعرفتي

أبو فراس الَحْمداني
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اشرِح الْبيَتيِن الثَّالِث والّرابع بأسلوِبك. 2 -

3 -: صّمْم جدواًل َوْفَق اآلتي، وامأْله بالمطلوِب ُمستعيناً بالنصِّ

اللفُظ الدال عليهاصفاُت أبي فراٍس الداخلّيةاللفُظ الدال عليهاصفاُت أبي فراٍسٍ الخارجّية

اعِر، فماذا تتوّقُع أن تقوَل له ؟  لو ُقّدَر للحمامِة أن تردَّ على مناجاِة الشَّ 4 -

استخرْج مَن الّنصِّ كلماٍت تدلُّ على الحزِن، وأُخرى تدلُّ على الَفَرح . 1 -

هاِت )مستعيناً بالمعجم( من الجذِر اللغويِّ )حِزن( كلماٍت تدلُّ على:- 2

. أ- ما ارتفَع من األرِض.         ب- الهمِّ والغمِّ

اقرأ األبياَت قراءًة جهرّيًة مراعياً: 1 -
ضبَط أواخِر الكلماِت َضبطاً صحيحاً. � 

نُطَق الحروِف المهموسِة نطقاً سليماً. � 

التنغيم. � 

قََّة في أسلوَبي النداِء واالستفهام.  ألِق المقطَع الثَّاني غيباً أماَم زمالِئك مبرزاً الرِّ 2 -

المعنى اللفظيُّ والداللّي

 تدريباٌت قرائيَّة

الحروُف المهموسُة هَي:- 1 ) ت.ث.ح.خ.س.ش.ص.ف.ك.ه� ( 

وهَي مجموعٌة في العبارِة اآلتيِة: )سَكَت فحثَُّه شخٌص(.

هو تلويُن نبرِة الصوِت َوفَق داللِة المعنى )فرح- حزن- استفهام(. التنغيُم: - 2

تذّكرْ
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............ :) هاِت:  أ-  مفرَد )قوادٍم(: ............       ب-  جمَع )ُمقلٍة- 1

نِة فيما يأتي كلمًة واحدًة تؤدِّي المعنى:- 2 ضْع مكاَن الجملِة الملوَّ

� اتّجَه ببصِرِه نحَو الحمامة.              � أصاَخ السمَع لبكاِء الحمامة.  

ْم جدواًل في دفتِرَك َوْفَق النَّموذِج، وامأْله بالمطلوب:- 3 صمِّ

سكتبكىنأىناح

نوحاً

. َة في المعنى، ثمَّ بيِّْن فائدَة هذا التضاّد في جماِل الّنصِّ استخرْج من البيِت السادِس الكلماِت الُمتضادَّ 1 -

؟ ابع- 2 ما الغرُض من تكراِر )أيا جارتا( في البيِت الرَّ

قاَل خليُل مطران:   3 -

بابُة1 والَجوى2      وِغاللٌة3 رثَّْت مَن األدواِء4 قْلٌب أصابْتُه الصَّ

، من حيُث المضموُن في كلٍّ منهما.       - وازْن بيَن هذا البيِت والبيِت الخامِس من الّنصِّ

تدريباٌت لُغوّية

الّتذّوق 

تعلَّْم
الّتضادُّ في الكالِم ُيفيُد في:  

إيضاِح المعنى أو توكيِدِه، وإبراِز المشاعر. � 

ْين. إِثارِة الخياِل بإظهاِر الفرِق بيَن طرَفْيِن متضادَّ � 

. 1- رّقُة الشوق.                             2- شّدُة الُحبُّ
3- الثوُب الرقيُق، وأراَد بها جسَده.     4- جمُع داٍء
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مراجعٌة عاّمٌة لما سبق
اقرأ الّنصَّ اآلتي، ُثمَّ أجْب: ��

ٌٌ 3 أَيــا جاَرتا َهْل تشــعرين بحالي؟ أَقــوُلُ َوَقــد ناَحــْت ِبُقربــي َحماَمــة1-

3 طاِرَقَةَ النََّوى  َوال َخَطــَرت ِمنِك الُهمــوُم ِبباِل معــاَذ الَهوى! ما ُذقــِت2-

َقـــواِدٌم    الُفــؤاِد  َمحــزوَن   3 أََتحِمــــُل3- َعلى ُغُصٍن نائي الَمســاَفِة عاِل؟ 

3 أَيــا جاَرتا مــا أَنَصــَف الدَّهــُر َبيَننا        َتعالَــْي أُقاِســْمِك الُهمــوَم َتعالي4-
3 تعالَــي َتــَرْي روحــاً لــديَّ ضعيفــًةً ُب بــاِل5- يُعــذَّ َتــرّدُد فــي جســٍم 

األسئلة 
مُه في دفترِك َوْفَق اآلتي:- 1 ابِع والخامِس في جدوٍل تصمِّ صنِِّف األسماَء الواردَة في البيتيِن الرَّ

َنْوُع المعرفةاالسُم المعرفةاالسُم النَّكرة

ًة أخرى، ثم بيِِّن التَّغييَر  ًة، وإلى واو الجماعة مرَّ ( إلى ألِف االثنين مرَّ أسنِد األفعاَل اآلتيَة: )نأَى - دنا - لقي- 2

الذي طرأ عليها.

اجعِل الفعَل في الجملِة اآلتيِة مبنيَّاً للمجهول، وأجِر التغييَر المناسب: 3 -

أََتحِمُل َمحزوَن الُفؤاِد َقواِدٌم ؟ � 

بالفعِل مّرًة، وفعاًل ناقص�اً مّرًة أُخرى، وأجِر الّتغييَر الاّلزَم:  أَدخْل على الجمل�ة اآلتية حرفاً مش�بَّهاً  4 -

)دمُع الشاعِر غاٍل(.

 حّدِد الباَب الّذي ترُد فيه كلُّ كلمٍة مّما يأتي في معجم يأخذ بأوائل الكلمات: )محزون- أنصف - الهموم- 5 

- ترّدد(.

( الّنافية فيما يأتي: مّيْز )ال( الّناهية من )ال- 6

قاَل إيليّا أبو ماضي:  � 

ه أقـَبـــَل العـيــــُد ولكـــْن        ليَس في الناِس المسرَّ

ال أرى إالَّ  وجـــــــوهاً        كـالحـــــاٍت  مكفهــّره

ال تكـْن ُمـّراً وال تجعـْل        حيـــــاَة النــاِس ُمـــّره

  قواعُد اللُّغة
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ال  ام��أل الفراغاِت فيم�ا ي�أت�ي بما يناسُب من أح�رِف الّنْص�ِب أو الج�زِم ) لْن - لْم - كي - الم األمر- - 7

الناهية - أْن(:

قاَل ابُن زيدون في الغزل: � 

  .....يُسَق عهُدكُم عهُد الّسروِر فما         كـْنتــــم ألرواِحـنـــا إال رياحـينـا

قاَل لساُن الّدين بُن الخطيب في الغزل: � 

  ...... يكـــْن وصـلَُك إالَّ  ُحـلُمـاً          في الكــرى أو ُخلســَة المختلــِس 

قاَل المتنبّي في الحكمة: � 

  ال تحسِب المجَد تمراً أنَت  آكلُُه          ....تبلَغ المجَد حتّى تلعَق الّصبرا

قاَل لبيد في الحكمة: � 

  وما المـاُل واألهلوَن إال وديعٌة           وال بــدَّ يومــاً ..... تُردَّ الودائــُع

قاَل عمُر بن أبي ربيعَة في الغزل: � 

  وقفُت فيها طوياًل ..... أسائلَها            والداُر ليــَس لهــا ِعْلــٌم وال َخَبُر

قاَل الشاعُر إبراهيم طوقان في الفدائي:  � 

ال تســــْل عـــن ســــــــالمِته            روُحـــــــُه فــــــــوَق راحـــــِته

ُن كلٌّ منها فعاًل من  ( في أربِع ُجَمٍل يتضمَّ وّظْف حرفي الّنصِب )أَْن - لن( وحرفي الجزم )لّما - الم األمر- 8

َع الضمائُر المتَّصلُة بها.  األفعاِل الخمسِة على أن تتنوَّ

اختِر الوزَن الصحيَح لكلٍّ مّما يأتي:- 9

أَقول: )أَْفُعل - أَفول - أَعول(.       ُذْقِت: )َفَعْلِت - ُعْلِت - ُفْلِت(.        ناٍء: )فاٍع - فاِعٍل - فالي(.

استبدْل بالفعِل المعتلِّ الملّوِن فيما يأتي فعاًل صحيحاً يؤدِّي معناه َوْفَق النَّموذج: 10 -

�  ناحْت بقربي حمامٌة  ،       َسَجَعْت بقربي حمامٌة.

�  دَنِت الحمامُة منه     ،       .......... الحمامُة منه.     

�  ساَل الدمُع مَن الُمْقلِة ،      .......... الدمُع من الُمقلِة.
( فما عالمة إعرابها؟ كلمة )باٍل( صفة ل� )جسٍم- 11

أَعرِب الكلماِت الّتي ُوضَع تحَتها خطٌّ في النَّّص. 12 -

:) روِع )أوشَك - عسى - شرعت- 13 فاً أَفعاَل المقاربِة والّرجاِء والشُّ أتمِم الفقرَة اآلتيَة بجمل من إنشائَك موظِّ

بدأ األلُم يتسّرُب إلى نفِس أبي فراس في أَْسِرِه، وكاَد يعتصُر فؤاَده لوال أْن رأى حمامًة
........................................................................................................



26

إِضاءة:

هاينُة ُكْرهاً من دياِرِه. ولم يُعْد معنى  وتبقى العودُة إلى فلسطيَن أمَل كلِّ فلسطينيٍّ أخَرَجُه الصَّ

اِت إلى  العودِة عنَدُه ُمقتِصراً على أنَُّه إرجاُع حقٍّ مغَتَصٍب فحْسُب، إنَُّه عودُة الفلسطينيِّ إلى الذَّ

ائعة. وح، إلى الُهويَِّة الضَّ الرُّ

هارون هاشم رشيد

َة عاَم 1927. ُولَِد في غزَّ
حصَل على شهادِة المعلِّميَن 

الُعليا.
عمَل فــي التَّدريِس ثمَّ ممثِّاًل 

لفلسطيَن في الجامعِة العربيَِّة.
مــن  الكثيــُر  لــُه  صــَدَرْت 
ــعريَِّة منها: مَع  الدَّواويــِن الشِّ

الُغرباِء - طيوُر الجنَِّة.

�شرنِجُع يومًا

نصٌّ شعرّيالوحدُة األُولى: الدَّرُس الّثالث
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�شرنِجُع يومًا

                                                              

االستيعاُب والفهم

َحيِّنــا1 - إلــى  يومــاً  وَنغــَرُق فــي داِفَئــاِت الُمَنــىَســنرِجُع 

ماُن2 - وَتْنــأى الَمَســافاُت مــا بيَنَنــاَســنرِجُع َمْهمــا َيُمــرُّ الزَّ

َتْرَتــِم3 - وال  َمهــاًل  قْلــُب  ُمْوَهنــاَفَيــا  عوَدِتنــا  َدْرِب  علــى 

أْن تُعــوَد4 - يــوِر ونحــُن ُهناَيُعــزُّ علَينــا  غــداً  ُرفــوُف الطُّ
*   *   *

ِتــالٌل5 - ـالِل  التِـّ عنــَد  َتنــاُم وَتصُحــو علــى َعهِدنــاُهنالِــَك 

علــى كلِّ مــاٍء َوَهــى فاْنَحنىُربوٌع َمــدى الَعيِن صفَصاُفها6 -

َهْيــراُت فــي ِظلِّهــا7 - الَهناَتُعــبُّ الظُّ الُهــدوِء وَصْفــَو  عبيــَر 
*   *   *

الَعندليــُب8 - خبََّرنــي  ُمنَحنــىَســنرِجُع  التَقْينــا علــى  َغــداَة 

َتــَزْل9 - ــا  لمَّ الَبالبــَل  بأَشــَعاِرنابــأنَّ  تعيــُش  ُهنــاَك 

ـالِل الَحنيُن10- لَنــاومــا زاَل بيَن التِـّ مــكاٌن  الحنيــِن  ونــاُس 

َدْتنا رياٌح!11- ِبَنــافَيا قلــُب َكــم َشــرَّ َهيَّــا  َســنرِجُع  َتعــاَل 

اًل:  َّ eأو�
ُة فيها؟ ما موضوُع األبياِت؟ وما الكلمُة المفتاحيَّ- 1

ُن كاًل من المعاني اآلتيِة:- 2 ِد األبياَت التي تتضمَّ حدِّ

عادُة بما تحمُل من أمنياٍت. - حتميَُّة العودِة والسَّ

بِر إلى حيِن العودِة. - دعوُة القلِب إلى التَّرّوي  والصَّ

- عهُد الغائِبْيَن ألرِضِهم ووطِنِهم بالعودة.

اكرِة. - الغياُب عِن الوطِن لم َيْمُح الغائَب مَن القلِب والذَّ

ضُعَف

هارون هاشم رشيد
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اعُر ربوَع بالِده؟ بَم وصَف الشَّ 3 -

بَم تشُدو البالبُل في األرِض المحتلَّة؟ 4 -

اعُر في األبيات؟- 5 بيعِة التي ذَكَرها الشَّ ما عناصُر الطَّ

�eثانياً:

أقرأ النَّصَّ قراءًة صامتًة ثمَّ أِجْب: ��

ا يأتي: ُن كلَّ فكرٍة ِممَّ َ الذي يتضمَّ اخَتِر المقطع- 1

- التَّصميُم على العودة.

يار. - الحنيُن إلى األهِل والدِّ

ِ الفرَد ليخاِطَب الجماعَة، فعالَم يدلُّ ذلك؟ اعُر في ِخطاِبه- 2 تجاَوَز الشَّ

. ِّْل على ذلَك مَن النَّصِّ اعَر أحالَمُه وأمنياِتِه. دل- 3 بيعُة الشَّ شارَكِت الطَّ

ِ العاشر؟ اعُر في البيت- 4 ما الذي َتعنيِه العودُة إلى الوطِن كما رآها الشَّ

العرُب متضامنوَن مَع قضيَِّة فلسطين، فما- 5 تفسيُرَك لذلك؟

ُمها الغناُء للقصيدة؟- 6 يِّدِة فيروز؛ فما الفائدُة التي يقدِّ القصيدُة ُمغنَّاٌة بصوِت السَّ

ا يأتي مستعيناً بالمعجم:- 1 بيِِّن الفرَق في المعنى بيَن كلٍّ ِممَّ

)ُمْوَهنا - َمْوِهنا(، )ُهنا ـ الَهَنا(.

رِب: الِة على الشُّ (، ثمَّ اشرْح معَنى- 2 كلٍّ مَن الكلماِت اآلتيِة الدَّ استِعْن بالمعجِم واشرْح معَنى كلمِة )َيُعبُّ

يرُشُف ـ يمَتصُّ ـ يشَرُب ـ يكَرُع.

ما معَنى كلٍّ مَن التَّراكيِب اآلتيِة: 3 -

َدْتنا رياٌح. ؟ عبيُر الهدوِء - ناُس الحنيِن - شرَّ

ي كاّلً مَن األصواِت اآلتيِة: ماذا نسمِّ 4 -

ائر. ياح ـ َجَرياُن الماء ـ حركُة أجنَحِة الطَّ صوُت: البُلبُل ـ َضَرباُن القلب ـ ُهبوُب الرِّ

المعنى اللّفظيُّ والّداللّي
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زاً اإلصراَر والهدوَء والحنين. ِ َل والثَّاني مبر- 1 أقرأ المقطَعْيِن األوَّ

وِت بحَسِب المعاني. ياً تغيَُّر نغمِة الصَّ ِ اقرأ البيَت األخيَر ُمراع- 2

. ّف- 3 ، وألقِه أماَم ِرفاِقَك في الصَّ احفِظ النَّصَّ

اجمِع الكلمتين اآلتيتين مستعيناً بالمعجم:- 1

مان. العندليب ـ  الزَّ

ما الفرُق في المعنى بيَن: 2 -

�  َسنرِجُع خبََّرني العندليب.                  �  سوَف نرِجُع خبََّرني العندليب؟

ما داللة كلِّ اسٍم من أسماِء اإلشارِة فيَما يأتي:- 3

- يُعزُّ علينا أن تعوَد ونحُن ُهنا.

- ُهنالَِك عنَد التِّالِل تالٌل.

- البالبُل ال تزاُل ُهناَك تعيُش بأشعاِرنا ؟

»ونغَرُق في داِفَئاِت الُمَنى«؟ بَم توحي لَك العبارُة اآلتيُة: - 1

عوَر العاطِفيَّ الغالَِب في األبيات: اخَتِر مّما يأتي الشُّ 2 -

األَمُل ـ الُحزُن ـ الغَضُب - الَحسَرُة.

اعُر في األبياِت، وما أَثُر ذلَك في المعنى؟ َفها الشَّ ما الحواسُّ التي وظَّ 3 -

جاَءْت ألفاُظ النَّصِّ مألوفًة مأنوسًة. فهْل لِذلَك عالقٌة ِبَمعاني األبياِت؟ علِّْل ذلَك. 4 -

 تدريباٌت لُغوّية

 تدريباٌت قرائيَّة

الّتذّوق
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رف الممنوُع من الصَّ
اقرأ الّنصَّ اآلتي، ُثمَّ أجْب: ��

مْن  بداخلِنا  ما  َحّركِت  األرُض  أيّتُها 

منسوجًة  أهازيَج  فكتْبنا  مدفونٍة،  مشاعَر 

بعبِقِك؛ فما من ظمآَن إاّل سقْيِتِه. ولم تفّرقي بين 

أبيَض وأسوَد، ولم تميّزي بيَن إبراهيَم وأحمَد 

و يمامَة وُعمَر وقتيبةَ، وعدناَن وطاهٍر، وما 

من حسناَء إال خلعِت عليها ضفائَر ُحسنِك.

غوطَتها،  دمشَق  إلى  أهديِت  أنِّك  كما   

وإلى بغداَد جنََّة نخلِها، وإلى حضرموَت سهولَها الّسندسيَّة، وكم طاَف في أرجائك أنبياُء وعلماُء!. 

َقه، فإنّما أبناؤِك سنابُل يجمُعها ُحبُّ العطاِء. إّن ما تجمعينه التستطيُع أيُّة تقاليَد أن تفرِّ

. ِد الِفكَر الفرعيََّة الواردَة في الّنصِّ حدِّ � 

e اقرأ المثالَيِن اآلتَييِن، ثمَّ أجْب:

� أيّتُها األرُض حّركِت ما بداخلِنا مْن مشاعَر مدفونٍة.

� فكتْبنا أهازيَج منسوجًة بعبِقِك. 

      1- بيِّْن َموقَع الكلماِت الملّونِة من اإلعراِب.

      2- ما عالمُة جرِّ كّل من )مشاعَر - مدفونٍة(؟

      3- لَم ُنّونِت الّصفُة )منسوجًة - مدفونٍة(، ولم يَنّون الموصوُف )أهازيج - مشاعر(؟

      4- يسّمى االسُم الذي يقبُل التنوين اسماً مصروفاً، فماذا نسّمي االسم الذي ال يقبل التنوين؟

  قواعُد اللُّغة

�أ

االستنتاج

رف: االسُم الممنوع مَن الصَّ
ه الفتحة. اسم اليقبل التنوين،عالمُة رفعه الضمُة، وعالمُة نصبِه وجرِّ
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االستنتاج

ُيمَنُع اسُم العلِم مَن الّصرِف* إذا كاَن:
1- اسماً أعجمّياً.                2- مؤّنثاً لفظاً أو حقيقًة**.                        3- على وزِن الفعِل. 
4- َمزيداً بألٍف ونون.          5- َمعدواًل أي َمنقواًل إلى وزِن ُفَعل.          6- مرّكباً تركيباً َمزجّياً.

�  حّدِد االسَم الممنوَع مَن الّصْرِف فيما يأتي وبّيْن عالمَة إعراِبه:

َتهم العربيََّة.      القائُد األسُد من عظماَء قالئَل نصُروا أمَّ

اقرأ الِمثالَْيِن اآلتَيْيِن، ثّم أجْب: ��

. ٍ لْم تميّزي بيَن إبراهيَم وأحمَد و يمامَة  وقتيبَة، وُعَمَر، وعدناَن وطاهر- 1

أهديِت  إلى دمشَق غوطَتها وإلى بغداَد جنََّة نخلِها وإلى حضرموَت سهولَها الّسندسيَّة.- 2

صّمْم في دفتِرَك جدواًل تصّنُف فيه أسماَء األعالِم الممنوعَة من الّصرِف الواردَة في المثاليِن الّسابقيِن  ��

َوْفَق النَّموذِج:

تدريب

ب

* إذا كان اسم العلم مؤنثاً ثالثياً ساكن الوسط يجوز فيه التنوين أو عدم التنوين مثل: هْند، حْمص.
: ما دلَّ على مذّكٍر ولحَقْتُه عالمُة التأنيث. ** المؤنَّث اللفظيُّ

     المؤنّث الحقيقي: ما دلَّ على أنثى من الناِس أو الحيوان: كامرأٍة وناقٍة، وسعاد وزينب. سواٌء بتاٍء أو بدونها.

ببعالمُة إعراِبهإعراُبهاسُم العلم السَّ

اسُم علٍم أعجميٌّالفتحُة بداًل من الكسرةمضاٌف إليه مجروٌرإبراهيَم

على وزِن الفعِل
اسُم علٍم مؤنّث  حقيقّي*

اسُم علٍم مؤنّث لفظاً

اسُم علٍم معدول؛ أي منقول إلى وزن ُفَعل

اسُم علٍم  مزيد بألف ونون 
اسُم علٍم مركَّب تركيباً مزجيّاً

ِل الجدوَل الّسابَق، واستنتْج متى ُيمنُع اسُم العلِم مَن الّصرف؟ تأمَّ � 
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اختْر أسماَء ثالِث مدٍن سوريٍَّة تختلُف في سبِب منِعها مَن الّصرِف. � 

اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثّم أجْب:��

) ب () أ ( 

- إّن ما تجمعيَنُه ال تستطيُع أيُّة تقاليَد أو مبادَئ أن تفّرَقه.

- قوافُل الشهداِء مصابيُح يجمُعها حبُّ العطاِء.

- كم طاَف في أرجاِئك أنبياُء وعلماُء.

- كتْبنا قصائَد وأهازيَج منسوجًة بعبِقِك.

- منْحِت كلَّ حسناَء من ضفائِرك.

- كم من ذكرى ولوحٍة تثيُر المشاعَر!

استخرِج األسماَء الممنوعَة من الّصرف، ثمَّ بيِّْن أدلَّْت على اسم علٍم أْم على جمِع تكسيٍر؟ 1 -

ما وزُن كلٍّ منها؟ 2 -

مّيْز من الجموِع السابقِة ما جاَء فيها بعَد ألِف الجمِع حرفاِن أو ثالثُة أحرٍف أوسُطها ساكن. 3 -

ما وزُن كلٍّ منها؟ 4 -

أدلَّْت كلمتا )حسناء - ذكرى( في القائمة )ب( على اسِم علٍم أْم على صفٍة؟- 5

بَم انتهى كلٌّ منهما ؟ - 6

تدريب

* ولفُظ )أشياء( فقط على وزن )أفعال(.

ج

االستنتاج

ُيمَنُع االسُم غيُر العلِم مَن الّصرِف إذا كاَن:

َثالثُة أحرٍف أوسُطها  أو  َحرفان،  ألِفها  بعد  الجموع وهي جموع تكسير  أ- اسماً من صيغ منتهى 

ساكٌن، وأوزانها )َمفاِعل أو َمفاعيل أو َتفاعيل أو َفواعل أو أَفاعيل أو َفعائل(، ويلحُق بها )أَفعالء 

وُفعالء(*.

ب- اسماً منتهياً بألِف التأنيِث الممدودِة أو المقصورِة.
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رِف مبّيناً سبَب منِعها: اقرأ العباراِت اآلتيَة ثّم َعيِِّن األسماَء الممنوعَة من الصَّ � 

أنشأَ بنو أميَّة في ُقرطبَة مساجَد ومدارَس كثيرة، وكانْت قصوُر الخلفاِء فيها أشبَه بمجامَع علميٍّة َتحوي 

خزائَن كتٍب لمشاهيَر من شعراَء وفقهاَء.

اقرأ المثاَل اآلتي، ثمَّ أجْب: ��

 - فما من ظمآَن إاّل سقْيِتِه، ولم تفّرقي بيَن أبيَض وأسوَد.

حّدِد الكلماِت الممنوعَة من الّصرِف في المثاِل السابِق. 1 -

أَدلَّْت على اسِم علٍَم أْم على ِصفٍة ؟ وما وزُن كلٍّ منها؟ 2 -

صّنِف األسماَء الممنوعَة من الصْرِف في المثاِل السابِق في َجْدوٍل وفَق اآلتي: - 3

وزُن مؤنَِّثهاوزُنهاالّصفُة

َفعالءأفَعلأبيَض

ماذا تستنتُج مَن الجدوِل السابِق؟  4 -

د

االستنتاج

فُة النَّكرُة إذا جاَءْت على وزِن )أَفَعل(* مؤنَُّثها  رف الصِّ ُتمَنُع مَن الصَّ

)َفْعالء(؛ أو )َفْعالن( مؤنَُّثها )َفْعلى(.

تدريب

تدريب

استخرْج مّما يأتي صفاٍت ممنوعًة مَن الّصرِف معلِّاًل: � 

قال َعْمُرو بُن العاِص: ِمْصُر تربٌة غبراُء، وشجرٌة خضراُء، يكنُفها جبٌل أغبُر، ورمٌل أعفُر.

ن. مثل: )أرَمل - أرَملة(.  * أّما الصفات التي على وزن )أفَعل( وتؤنّث بالتاء َفتُنوَّ
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اقرأ المثالَيِن اآلتَييِن، ثّم أجْب: ��

. َك ما بداخلِنا مْن مشاعَر مدفونٍة � لم تفّرقي بيَن أبيَض وأسوَد.                �    حرَّ

رِف في المثالَْيِن الّسابَقيِن، ُثمَّ أعرْبهما. ( الّتعريف على الممنوِع من الصَّ أدخْل )ال�- 1

رِف في المثالَْيِن الّسابَقيِن إلى اسٍم بعَدُه، وبّيِن التَّغييَر الَّذي طرأَ على آخِرِه.- 2 أَضِف الممنوَع مَن الصَّ

ضِع الكلماِت اآلتيَة في جمٍل مضبوطٍة بالّشكِل على أْن تكوَن مجرورًة بالكسرِة:                � 

    )أخضر ، صحراء ، أعرج (.

هـ

تدريب

ف ب� )ال�( أو أُضيَف. رِف بالكسرِة إذا ُعرِّ االستنتاج:    يجرُّ الممنوُع مَن الصَّ

رِف: هَو االسُم الَّذي ال  يقبل التّنوين. أ-  الممنوُع مَن الصَّ
ه الفتحُة بداًل من الكسرة. مُة وعالمُة نصبِه الفتحة، وعالمُة جرِّ     عالمُة رفِعِه الضَّ

ب- األسماُء الممنوعُة من الّصرف:
1- ُيمَنُع اسُم العلِم مَن الّصرِف إذا كاَن:

1- اسماً أعجميّاً.             2- مؤنّثاً لفظاً أو حقيقة.                     3- على وزِن الفعِل.
4- َمزيداً بألٍف ونون.       5- َمعدواًل أي َمنقواًل إلى وزن ُفَعل.      6- مرّكباً تركيباً َمزجيّاً.

2- ُيمَنُع االسُم غيُر العلِم مَن الّصرِف إذا جاَء:

أ- اسماً من صيغ منتهى الجموع وهي جموع تكسير بعد ألِفها َحرفان أو َثالثُة أحرٍف أوسُطها ساكٌن، 

    وأوزانها )َمفاِعل أو َمفاعيل أو َتفاعيل أو َفواعل أو أَفاعيل أو َفعائل( ويلحُق بها )أَفعالء وُفعالء(*.
ب- اسماً منتهياً بألِف التأنيث الممدودِة أو المقصورة.

َف ب� )ال�( أو أُضيَف.   رِف بالكسرِة إذا ُعرِّ ج - ُيجرُّ الممنوُع مَن الصَّ
رِف إذا جاَءت على وزِن )أَفَعل( التي مؤنَّثُها )َفْعالء(؛ أو )َفْعالن( التي  فُة النَّكرُة مَن الصَّ 3 - ُتمَنُع الصِّ

مؤنَّثُها )َفْعلى(.

القاعدُة العاّمة
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أهديِت إلى دمشَق َغوَطتها � 

اهِر على آخرِه التِّصالِه بالتّاء المتحّركة، والتَّاُء: � ضميٌر  كوِن الظَّ أهدْيِت: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على السُّ

متَّصٌل مبنيٌّ على الكسِر في محلِّ رفٍع فاعل.

إلى: � حرف جّر. 

رف. ِه الفتحُة بداًل من الكسرِة ألنَّه ممنوٌع مَن الصَّ دمشَق: � اسٌم مجروٌر وعالمُة جرِّ

اهرُة على آخِره، وها: � ضميٌر متًّصٌل مبنّي  َغوَطَتها: مفعوٌل به منصوٌب وعالمُة نصبِه الفتحُة الظَّ

على السكون في محّل جرٍّ باإلضافة. 

طاَف في أرجاِئك أنبياُء � 

طاَف: � فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتحِة الّظاهرِة على آخِرِه.

في: � حرُف َجّر.

اهرُة على آخره، والكاُف: � ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على  ه الكسرُة الظَّ أرجاِئك: اسٌم مجروٌر وعالمُة جرِّ

الكسِر في محلِّ جرٍّ باإلضافة.

اهرُة على آخره. � مُة الظَّ أنبياُء: فاعٌل مرفوٌع وعالمُة رفِعِه الضَّ

نموَذجاِن ُمعَربان

رِف ُمبّيناً سبَب منِعها، ثمَّ أعربها: استخرِج األسماَء الممنوعَة من الصَّ 1 -

قاَل الشاعُر سميُح القاسُم في الشهِيد: � 

ال تغمضـوا َعينيه! إنَّ أشـّعًة               حمـراَء ما زالَــْت على أهدابـِـه

قاَل ابُن ُزَريٍق الَبغداِدّي يحنُّ إلى المحبوبة: � 

أسَتوِدُع هللَاَ ِفي َبغداَد لِي َقَمراً              ِبالَكرِخ ِمن َفلَِك اأَلزراِر َمطلَُعُه

قاَل الشاعُر حافُظ إبراهيم على لساِن الشعب العربي في مصر: � 

- أيُّ شعب أحقُّ منّي بـــعيٍش             وارف الّظلِّ أخضِر اللون رغد

يّـ              ـاِن أْمــضى كــلِّ أبيـض هنـدي - إنَّما الحقُّ قّوة من قوى الدَّ

الّتقويُم الّنهائّي
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اختِر الصحيَح مّما بيَن َقوَسيِن في الجمِل اآلتيِة ُمَعلِّاًل:- 2

يف. قرْأُت )جرائداً - جرائَد( كثيرًة في عطلِة الصَّ � 

ذّكْرُت صديقي )أمجَد - أمجداً( ِبَموعِد البرامِج التَّعليميّة. � 

سلّمُت على صديقي )حساٍم - حساَم(. � 

كاَن البحُر )أصفَر- أصفراً( ذهبيّاً عنَد الغروب. � 

َيخطو نهُر )دجلٍة - دجلَة( في األراضي الّسوريِّة كاسياً سهولَها ُخضرًة. � 

مّرًة  وبالكسرِة  مّرًة  بالفتحِة  مجرورًة  تكوَن  أْن  على  تأليِفَك  من  جمٍل  في  اآلتيَة  الكلماِت  استخدِم  3 -

أخرى:  ) مصابيح  -  أصدقاء  -  أصفر (.

) َمناِجل،  يف، موّظفاً الجموَع اآلتيَة: - 4 كل، َتِصُف فيها األرَض في فصِل الصَّ اُكتْب فقرًة مضبوطًة بالشَّ

َخماِئل ، َمباِهج ، َحداِئق، َعناقيد، َمعاِصر، أَزاهير، َجداِئل(. 

ْم لزمالِئَك في الّصفِّ صورَتيِن لشخَصيِن تعرُفهما موازناً بيَن صفاِتهما الجسديَِّة والنَّفسيَِّة مستخِدماً  قدِّ

رف. خمسَة أسماٍء ممنوعٍة مَن الصَّ

نشاط
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الَوْص��ُل والَفْص��ل )ما - ال(

اقرأ األمثلَة اآلتيَة ُثمَّ أجْب: e�

) أ (

{ إّن ما توعدون آلت { )األنعام:134(	. 

أحبُّ كلَّ ما تقوُل. 2 .

3.  أيَن ما كنَت تعُدني به؟

) ب (

. إنّمــا الحــقُّ قـويٌّ 1 .

كلّما أخلْقته جّددني. 2 .

أينما تسْر تجْد منظراً يسّرك. 3 .

األس��ئلُة 

؟  أَُكتبْت مفصولًة عّما قبلَها أم موصولًة بها؟ ما نوُع )ما( في أمثلِة القائمِة )أ(- 1

؟  كيَف ُكِتبت )ما( في أمثلِة القائمِة )ب(- 2

؟ ولماذا؟ ل من القائمة )ب(- 3 هْل عملَْت )إّن( في المثال األوَّ

( بهما؟ هل ّدلت كلمتا )كّل وأين( في القائمة )ب( على شرط بعد اّتصال )ما- 4

ماذا تستنتج؟ 5 -

بب: اختِر الّصحيَح مّما َبْيَن قوَسْين فيما يأتي، واذكِر السَّ

)كلّما - كّل ما( رآها عاوَده الحنيُن.                     � �    )إنّما - إّن ما( الصدُق منجاٌة.

)إنّما - إّن ما( تفعلُه اليوَم يعوُد عليَك غداً.             �  )أينما - أيَن ما( كنَت تحملُه؟ �

االستنتاج

. ) 3  تكتُب )ما( مفصولًة إذا جاَءْت بمعنى اسِم الموصوِل )الذي( بعد: )إّن - كلَّ - أين1-

( الدالّتين  ُتكتُب )ما( موصولًة إذا جاَءْت كاّفة بعَد )إّن( الحرِف المشبَِّه بالفعِل، وبعد )كلَّ - أين- 2
على الشرط.* 

* إنّما: )ما( كافَّة    -   كلَّما: )ما( مصدريّة     -  أينما: )ما( زائدة.

تدريب

 اإلمالء

�أ
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. * أَْن: حرُف مشبٌّه بالفعِل مخفٌَّف من أَنَّ

ب

اقرأ األمثلَة اآلتيَة ُثمَّ أجْب: ��

قال الّشاعُر سليماُن العيسى: 1 -

للمعوِل الّصلِد عهٌد في سواعِدنا            أال يقرَّ وفي هذا الثّرى َصَنُم

علمُت أْن* ال- 2 فائدَة مَن التأخيِر.

قاَل هللاُ تعالى: 3 -

ُ ال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر { )الحديد:23(      { لَِكْيال َتْأَسْوا َعلَى َما َفاَتُكْم َوال َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُكْم َوهللاَّ

هيّا بَنا نمشي إِلى َروَضٍة                    بعيدٍة كْي ال- 4 ترانا العيون  

قاَل هللاُ تعالى: { أَْصَحاُب اْلَجنَِّة َيْوَمِئٍذ َخْيٌر ُمْسَتَقّراً َوأَْحَسُن َمِقياًل { )الفرقان:24(- 5

ُسِرْرُت يوَم إْذ- 6 جاَء االمتحاُن

حضَر الحفَل ثالُثمئِة امرأٍة وخمُسمئِة طفٍل.- 7

األس��ئلة 
( النافيِة في المثالَين األّول والثاني ؟ كيف ُكِتبْت )أْن( قبَل )ال- 1

( الناصبَة من غيِر الناصبِة في المثالَيِن السابَقين. مّيْز )أن- 2

( النافيِة في المثالَين الثالِث والرابع؟  كيَف ُكتبْت )كي( قبَل )ال- 3

( في المثاِل الّثالث؟ بَم اقترَنْت )كي- 4

( ؟ ما حركُة آخِرها في كلٍّ من المثالَين؟ كيَف ُكتبْت )َيوم( عندما جاَء بعَدها )إْذ- 5

كيَف ُكتَب كلٌّ من العدَديِن )ثالثٍة وخمسٍة( عندما اّتصَل بكلٍّ منهما العدُد مئٌة؟- 6

االستنتاج

1- ُتكتُب )ال( النافي�ُة موصول�ًة ب� )أْن(، وُتدَغُم ب�ها إذا جاَءْت )أْن( ناصب�ًة، ومفصولًة إذا جاَءْت
   غيَر ناصبٍة.

2- ُتكتُب )ال( النافيُة موصولًة ب� )كي( إذا اقترَنْت بحرِف الجرِّ الالم.
3- ُتكتُب كلمُة )يوم( موصولًة بالّظرِف )إْذ( إذا جاَء الظرف منّوناً، وتكتُب مفصولًة إذا لم ُينّوْن. 

4- يجوُز أن يُوَصَل لفُظ العدِد من )ثالثٍة إلى تسعٍة( كتابًة بالعدِد مئة.



39

. )  ُتكتُب )ما( مفصولًة إذا جاَءْت بمعنى اسِم الموصوِل )الذي( بعد: )إّن - كلَّ - أين �

 ) ُتكتُب )ما( موصولًة إذا جاَءْت كاّفة بعَد )إّن( الحرِف المشبَِّه بالفعِل، وبعد )كلَّ - أين �

الدالّتين على الشرط. 

إذا  إذا جاَءْت )أْن( ناصبًة، ومفصولًة �  ب� )أْن(، وُتدَغُم بها  النافيُة موصولًة  ُتكتُب )ال( 

جاَءْت غيَر ناصبٍة.

( بحرِف الجرِّ الالم. ُتكتُب )ال( النافيُة موصولًة ب� )كي( إذا اقترَنْت )كي �

ُتكتُب كلمُة )يوم( موصولًة بالّظرِف )إْذ( إذا جاَء الظرف منّوناً، وتكتُب مفصولًة � إذا لم 

ُينّوْن. 

. ُيجوُز أن يُوَصَل لفُظ العدِد من )ثالثٍة إلى تسعٍة( كتابًة بالعدِد مئة �

القاعدُة العاّمة

تدريب

علِّل الوصَل والفصَل فيما يأتي: ��

- قال الشاعُر عبُد الكريِم الكرمّي:

ــراِب َح بالسَّ         أتُنكُرني دمشُق وكاَن عهِدي          بهــا أاّل تلـوِّ

- قال الشاعُر أحمُد عبُد المعطي حجازّي داعياً الفالح لَفهم كلماته:

        أسِقْط عليها قطرتين من الَعرْق كي ال تموَت..

- بلَغ عدُد تالميِذ الصفِّ األّوِل أربَعمئِة تلميٍذ، والصفِّ الثاني خمَسمئة.
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الّتقويُم الّنهائّي

علّْل كتابَة الكلماِت التي ُوِضَع تحَتها خّط على صورِتها فيما يأتي:

اعرُة ُعليّة بنت المهدي:  قالِت الشَّ 1 -
ولقـْد كَنْيــُت عـن اســــِمها         َعــمـــداً لِكيـــــــــال تـغـضبـــا

وقال جبران خليل جبران:
كم سهرُت الليَل والشوُق معي             ســــاهٌر أرقبُـــُه كـــي ال أنــاْم  

قاَل َحميُد بُن َحَمِد بِن ُزَريق: 2 -
فقـاَم حينئٍذ شــوقاً يـودُِّعني         والقلُب فيه ضراُم الوجِد قد لََفَحا

وقال أحمُد فارس الّشدياق:
كالبدِر تنظُرُه قريباً حيَن إذْ        هو في التَّماِم لمشرقٍ  ولمغرِب

العمُل يمأُل الوقَت ويصنُع منُه ماّدًة للكرامِة، ويبعُث األمَل في قلوِب النّاِس، وَيقيني أْن ال- 3 
ُمهلَِك إاّل الكسُل وأْن ال ُمخلَِّص إال العمُل؛ ألنَّ العمَل يُولُِّد اإلبداَع، واإلبداُع ال يكوُن إاّل 
بثالثٍة: المعرفُة، والعمُل من أجِل المعرفِة، والعمُل بالمعرفِة، فلذا يجُب أاّل نتكاسَل، وأاّل 

نتباطأَ في أعمالِنا، ولتكْن أعمالُنا سلَّماً يرقى بنا إلى قّمِة الّسعادة.
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ملتزماً  والكلماِت  الحروِف  َبيَن  للمس�افاِت  منتبهاً  الرقعِة  بخطِّ  اآلتي  البيَت  دفترِك  على  اكتِب  أّواًل: 

الحجَم المناسب:

ثانياً:  تأّمل جماَل خّط النسِخ:

 الخّط

الّصاعدُة  اليسار، تشّك�ُل حروُفه  إلى جهِة  قلياًل  مائلٌة  قعة: هو خطٌّ حروُفه قصيرة،  الرُّ خطُّ 

زوايا قائمة، ِنِقاُطُه متَّصلة، ال ينزُل عن الّس�طِر منه سوى س�بعِة أحرٍف هي: )                       

 .)                  

تذّكرْ
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إعادُة صوِغ قّصة
e� أّواًل: تعّرف

اقرأ القّصَة اآلتية، ثّم أَجْب عن األسئلة: � 

ِقْف.. ِقْف

وارفة،  شجرٍة  ظلِّ  في  البستاِن  أرِض  على  َد  تمدَّ
الَجوالنيِّة  قريِتِه  في  الّربيُع  ما.  شيئاً  كّفْيِه  بْيَن  احتضَن 
َجفَنيِه  أَسدَل  ثمَّ  األعصاَب،  يُدغِدُغ  علياًل  نسيماً  يبعُث 
والقريَب،  البعيَد  الماضي  يسترِجُع  وراَح  عميٍق،  لنوٍم 
وقَف ينتظُر قطاَر األحالِم القادَم من الماضي... القطاُر 

ٌل بأحالِم الّطفولِة والّشباِب... ُمحمَّ
غيِر  على  المدرسِة  من  َرجَع  أْن  بعَد  الُغْرَفَة  دخَل 
عادِتِه، َرَمى ُكتَُبُه على الّطاولِة بَنَزق، أخَذ يُبعثُر األشياَء 

ِبَيد، ويرميها باليِد األخرى، تناهى إلى َسْمِعِه صْوُت أّمِه القادُم من قاعِة المنزل:
ماذا تفعُل يا حسام؟
.................... -

أّمِه  قدَمْي  َوْقُع  والِدِه...  الّصندوِق مِن مخلّفاِت  داخَل  ما  بحَثُه عن شيٍء  وتابَع   ، يردَّ لم 
ُه بقّوة، يلتفُت إليها  يقترُب من الغرفة، يقترُب أكثر، تُمِسُكُه من يده، وقد هالَها ما يفعلُه، تشدُّ

يِه... تخفُض األمُّ رأَسها ببطٍء، يخرُج صوتُها من َحْنَجرِتها دافئاً خافتاً: والّدموُع َتغِسُل خدَّ
- لماذا تبكي؟!! 

َة اأُلولى...  . ليَسِت المرَّ - لقد طَردوني من المدرسِة؛ ألنّني رفْضُت أداَء تحيٍّة للعلَِم الّصهيونيِّ
لن أحيَِّيه أبداً... وراَح يركُض في الّشارِع، فصرَخْت بِه األمُّ قائلًة: ِقْف، ِقْف..، وقَف، والتَفَت 

َة لَُه.  َك فال بُدَّ أْن َتُعدَّ الُعدَّ إليها قائاًل: ماذا تُريدين؟ قالَْت: إذا أرْدَت أْن تناَل من عدوِّ
إسكندر نعمة - بتصّرف -

 الّتعبيُر اإلبداعّي
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األس��ئلة 
ة؟ نتها القصَّ ما الفكرُة التي تضمَّ 1 -

ِة واقٌع حديٌث عاَشُه حساٌم، أْم من مخزوِن ذكرياِته؟ أحادثُة القصَّ 2 -

سمِّ شخصّياِت القّصة. 3 -

حّدِد الّشخصّيَة الّرئيسَة في القّصة. 4 -

أكمْل: حوادُث القّصة:- 5

� نوُم حساٍم في البستاِن.           � .........           � .........           � .........

ضْع عنواناً آخَر للقّصة. 6 -

ة. ابقِة بأسلوِبك. تتبَّْع الخطواِت اآلتيَة إلنجاِز المهمَّ ِة السَّ ُطلَِب إليَك إعادُة صوِغ القصَّ e�

تأّمِل المخّطَط اآلتي، ثّم أجْب: e�

مقّدمُة القّصة

تمّدَد في أرِض البســتاِن في ِظلِّ شجرٍة 

وارفة. احتضَن بيَن كّفيه شيئاً ما. الّربيُع 

في قريِته الجوالنيِّة يبعُث نســيماً علياًل 

يُدغدُغ األعصاب، أســدَل َجفَنْيــِه لَنوٍم 

عميق. راَح يســترجُع الماضــي البعيَد 

والقريــَب، وقَف ينتظُر قطــاَر األحالِم 

القــادَم مَن الماضــي... القطــاُر محّمٌل 

بأحالِم الطفولِة والشباب.

تحَت  واستلقى  البستان،  نحَو  توّجَه 

العصافيُر  حيُث  الّظالِل،  ممتّدِة  شجرٍة 

ينعُش  الذي  األزهاِر  ورحيُق  دُة  المغرِّ

الّروح، وما تتميُّز به أرُض الَجوالِن في 

بيع؛ كلُّ هذا جعلَُه يغطُّ في نوٍم  فصل الرَّ

الماضي  ويستعيُد  بطفولِتِه  يحلُُم  عميٍق 

والحاضر. 

إعادُة الّصوغ

وازْن َبْيَن الُمقّدمَتْيِن الّسابقَتْيِن مْن حيُث: 1 -

الفكرة  -  الّشخصيّة  -  الحادثة -  الّزماُن والمكاُن -  الُجمُل واأللفاظ.

تعلَّْم
إعادُة الّصوِغ: تعني التّغييَر في الجمِل واأللفاِظ مَع المحافظِة 

على الفكرِة والَحَدِث والّشخصيّاِت والّزماِن والمكان. 
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e� ثانياَ: تدّرب

أكمْل صوَغ حوادِث القّصِة السابقِة ُمستعيناً بالمخّطِط اآلتي: 2 -

    الَحَدث:  دخوُل حساٍم الغرفة.

وغ إعادُة الصَّ

وغ إعادُة الصَّ

وغ إعادُة الصَّ

دخَل الغرفَة بعَد أْن رجَع من المدرسِة على غيِر عادِتِه، رمى ُكتَُبُه على الّطاولِة بَنَزٍق، أخَذ يُبعثُر األشياَء 

ِبَيٍد، ويرميها باليِد األخرى، تناهى إلى َسْمِعِه صْوُت أّمِه القادُم من قاعِة المنزل.

راَح يركُض في الّشارِع، فصرَخْت بِه األمُّ قائلًة: قْف، قْف.. وقَف، والتَفَت إليها قائاًل: ماذا تريديَن؟ قالَْت: 

َة لَُه. َك فال بُدَّ أْن َتُعدَّ الُعدَّ إذا أرْدَت أْن تناَل من عدوِّ

وْقُع قدَمْي أّمِه يقترُب من الغرفة، يقترُب أكثر، تمسُكُه من يدِه وقد هالَها ما يفعلُه.

    الَحَدث: دخوُل األمِّ الغرفة.

    الّنهايُة: خروُج حساٍم إلى الّشارع.
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أقرأ القّصَة اآلتيَة، ثمَّ أِعْد َصوَغها في دفتِرك: � 

األصدق�اء)1(

قال جّدي وهو يضُع يَده على كتفي: قْل يا جّدي ماذا تتمنّى؟

انتظْرُت لحظًة، ثّم التمعْت عيناي بفرح، كأنّما كنُت أنتظُر هذا الّسؤال. قلُت: أتمنّى يا جدِّي أن أناَل 
شهادًة علميًّة عالية، وأن أسافر. رفَع جّدي حاجَبْيه وفتَح عيَنْيه من دهشة، ثّم أحاطني كعادِته بذراَعْيه 

واستفَسَر: تسافُر.. أأنَت تتمنّى أن تسافَر؟ إلى أين؟!

قلُت وقد شعرُت بالّسعادة؛ ألنّني أحظى باهتماِم جّدي، وألنّني أرغُب في اإلفصاِح أماَمه عن أحالمي: 
أحبُّ أن أســافَر إلى كّل مكان، ألرى الُمدَن والبلداَن وأعرَف الّدنيا، وأطوَف شــرقاً وغرباً. ما أجمَل أن 
أمتطَي حصاناً قويّاً أو أركَب ســيّارة! ما أجمَل أن أســتقلَّ قطاراً، أو أنتقَل على متِن طائرٍة! ما أجمَل أن 

أبحَر على ظهِر سفينٍة أو أنطلَق في مركبٍة فضائيّة، أتجّوُل بين الكواكِب والنّجوِم!

ابتسَم جّدي، ثّم قاَل بهدوٍء: حّقاً الّسفُر مفيٌد وفيه متعٌة. ولكْن هل تعرُف ما أفضُل شيٍء تفعلُه إذا 
سافْرت؟ أجبُت من دوِن ترّدد: أفضُل شيٍء هو أن أحمَل متاعاً خفيفاً وأنطلق، وأْن أدّوَن في مفّكرتي 
أسماَء المدِن التي أزوُرها واألماكَن التي أشاهُدها. قاَل وهو ما زال يبتسُم: ذلك صحيٌح، ولكْن هناك 
ما هو أفضل، وقفُت متحيّراً.. ما هو األفضُل في رأي جّدي؟ ولّما طاَل انتظاُره، اقترَب مني أكثر، 
وهمَس بحناٍن ومحبّة: أفضُل ما تفعلُه في سفِرك هو أن تغرَس شجرًة في كلِّ مكاٍن تذهُب إليه. شجرٌة! 

هل من المعقول أن أسافَر وأن أحمَل معي غراساً أنقلُها إلى كلِّ مكاٍن ألزرَعها؟ أليَس ذلك غريباً؟!

مستحيل..  هذا  ال  بصعوبٍة..  أنقلُها  نوٍع،  كلِّ  من  غراٌس  كتفي  وعلى  أسيُر  أنّني  أتخيُّل  كنُت 
مستحيل.. 

إليه  إنّني أريُد منك أن تتّخَذ في كلِّ مكان تسافُر  وضَع جّدي كفَّه الحانيَة على رأسي، وهمَس: 
صديقاً، الصديُق كالشجرِة، أصدقائي كلُّهم كاألشجاِر، أغصانُها األوالُد وثماُرها األحفاد. اتّخْذ أصدقاَء 

جدداً، َفُهُم األشجاُر تغرُسها في كّل ناحية.

عانقُت جّدي، لقد تعلّمُت شيئاً جديداً، أحنيُت رأسي أماَم كلماِته العذبة، كنُت أرّدُد هامساً: سأفعُل يا 
جّدي، وأتمنّى أن تتحّقَق أمنياتي.

طبِّْق

)1( القصة السورية - نزار نّجار- بتصّرف.
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الَوحدُة الّثانية
ُصَوٌر اجتماعيَّة

لَة.  ل: االستماع: الُمَغفَّ الدَّرُس األوَّ 1 .

يف. الدَّرُس الّثاني: ُعرٌس في الرِّ 2 .

عاَدة. الدَّرُس الثَّالث: أَركاُن السَّ 3 .
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اًل: �e أوَّ
حيَحَة فيَما يأتي:- 1 اختِر اإلجابَة الصَّ

ة َقِصيَرة(. : ) َمسَرحيّة - َمقالَة - ِقصَّ - الِجنُس األَدِبيُّ الّذي ينَتِمي إلَيه النَّصُّ

ة: )إِْظهاُر ُقّوِته - َبَياُن عْجِز الُمربَِّيِة - تصِويُر االْسِتغالِل(. - غَرُض الُمؤلِِّف ِمَن الِقصَّ

ِة.- 2 سمِّ أَربَع شخِصيَّاٍت ورَدْت في القصَّ

ما الَّذي َيضَمُن ُحقوَق النَّاِس سَواٌء َكاُنوا ِضَعافاً أم أقوياء؟- 3

e�:ًثاِنيا
ّيد؟ وما رأُيَك فيما فعلَُه؟ َ كيَف بَدْت لَك شخِصيَُّة الس- 1

ْب الغلط:- 2 مّيِز العبارَة الصحيحَة من العبارِة المغلوِط فيها مّما يأتي، ثّم صوِّ

َك بحقِِّه. - يكوُن اإِلنساُن قويّاً إِذا كاَن َمْن َحْولَه ُضعفاء.    - يكوُن اإِلنساُن قِويّاً إِذا تَمسَّ

َمْتها الُمربِّيُة هي َكَرُم أْخالٍق ِمْنها. - يكوُن اإِلنساُن قِويّاً إِذا تَسلََّح بالِعْلِم.                 - التََّناُزالُت الَّتي قدَّ

َماذا تفَعُل لو كْنَت مكاَن الُمربَِّية؟ 3 -

َلة    امُلَغفَّ

االستيعاُب والفهم

ل االستماعالوحدُة الّثانية: الدَّرُس األوَّ
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: استمْع إلى المقطِع الثَّالِث، ثمَّ اِْكتِشف من النَّصِّ ��

َتْيِن ِفي المْعَنى. - 1 كلَمَتْيِن ُمتضادَّ

- 2 أُسلوَبي ِنداٍء واْستفهام.

تأُخذيَن َعليِه أَجراً شهِريّاً.  َتركيباً بمعَنى: - 3

.  معنى الكلماِت التي وضَع تحَتها خطٌّ فيما يأتي:   - لم تنِبْس بكلمة.         - قالَْت بصوٍت ُمتهدِّج- 4

ْعف. ( إِلى هذِه الَحاِل ِمَن الضَّ َبَب الَّذي: - جعَل )يُوْليا( َتْقَبُل باألَحَد عَشَر )ُروباًل(.   - أَْوصَل )يُوْليا- 5  السَّ

ا سمعت: أَكمْل ما يأتي بالكلَمِة )أِو الِعبارِة( النَّاِقصِة ممَّ � 

ْزتُها لِك!   - سأُعطيِك نُقوَدِك ...........)ُروبل( ُكلَّها! هاهي ذي في ..........، َجهَّ

َرَجِة؟! - َولِكْن، أَيُْعَقُل أْن تكوني .................، إلى هذِه الدَّ

ْرُت: ما أَسهَل ............................ ! - تطلَّْعُت ِفي أَثِرها، وَفكَّ

رد. ِص النَّصَّ الَّذي اْسَتَمْعَت إليِه بلَُغِتَك، ُمراِعياً األَداَء المناِسَب للسَّ لَخِّ 1 -

وِت بما ُيناِسب:- 2 اِقَرأ الِعباراِت اآلتَيَة ُمراِعياً تلويَن الصَّ

- اِْستولَى َعلَيَّ الَغَضُب.. َسأْلتُها:

- ُشكراً على ماذا؟

- َعلى النُّقوِد..

- َيا هللاُ ؟! ولَِكنِّي نَهْبتُِك، سلَْبتُِك! لقْد سَرْقتُِك ! فَعالَم تقوليَن ُشكراً ؟!

	 َمّيِز المعنى الَمجاِزيَّ ِمَن المعنى الَحقيقيِّ مّما يأتي:

َج وْجُه يُوْليا. ِم.                         ـ   َتَضرَّ َج الثَّوُب بالدَّ - َتَضرَّ

هرة. - َعبَثْت أصاِبُعها بأْهداِب الثَّوِب .           ـ   َعبَثْت أصاِبُعه بأْهداِب الزَّ

ماُء.                            ـ    َصَعَقِني َجوابُها. - َصَعقْتِني السَّ

ااِلْسِتَماُع وااِلْكِتَشاف

تمريُن الّذاكرة

 تنميُة األداء

 تحليُل األسلوب
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الموازنُة بيَن رأَيْين

ِة المغفَّلة: َوَرَد في ِقصَّ

يُِّد للمربِّية: قاَل السَّ

ٌل عندي، َنخِصُم منها تسعَة أيَّاِم آحاٍد، فأنِت لم  بِط هكذا ُمَسجَّ )) لقْد عملِت لدينا شهَرين -  شهَريِن بالضَّ

هيَن معُه فقط، ثمَّ ثالثَة أيَّاِم أعياد((. تُعلِّمي )كوليا( أيَّاَم اآلحاِد، بل كنِت تتنزَّ

ْف   أواًل: تعرَّ

يِِّد، ثمَّ أجْب: أَيْيِن اآلتيْيِن في َموقِف السَّ اقرأ الرَّ ��

َتَتقاضى أجَر األيَّاِم الَّتي  َتُقْم بعملِها في أيَّاِم الُعَطل، وهي  يِّد؛ ألنَّ المربِّيَة لم  ُل: أُؤيُِّد السَّ أُي األوَّ الرَّ

ُس فيها ولَدُه. فلماذا ُيعطيها أَْجراً على عمٍل لم تُقْم به ؟! ُتدرِّ

هِر من دوِن أن يستثِنَي  يِّد؛ ألنَّه اتَّفَق معها على أن ُيعطَيها ثالثيَن )روباًل( في الشَّ أُي الثَّاني: أعاِرُض السَّ الرَّ

هِر كاماًل. ِه عمٌل أيضاً، ومن حقِّ المربِّيِة أن تناَل أجَر الشَّ أيَّاَم الُعَطل، وألنَّ ذهاَبها مع »كوليا« للتَّنزُّ

األس��ئلة

رفْين؟ َمها كلٌّ مَن الطَّ ُة الَّتي قدَّ ما الُحجَّ 1 -

ُة - اإلقناع؟ أَيْيِن من حيُث: الَموقُف - الحجَّ ما الفرُق َبيَن الرَّ 2 -

إلى أيٍّ منهما تميُل؟ ولماذا؟ 3 -

أَيْين؟ ما سماُت األلفاِظ في الرَّ 4 -

افترْض أنَّ رفيَقَك عَرَض رأَيه في قضيٍَّة معيَّنٍة، ولكنَّه أطاَل في حديِثِه وَصُعَبْت أَلفاُظه.  بيِّْن إمكانّيَة  5 -

خِص في إقناِع اآلخريَن برأِيه. نجاِح هذا الشَّ

فوّي   الّتعبيُر الشَّ

الموازنُة بيَن رأييِن تتّطلُب:

�  تحديَد نقاِط التشابِه واالختالف.

ِة القويَِّة الُمقِنعة. �  اعتماَد الُحجَّ

هلِة والمباشرة. �  استخداَم األلفاِظ السَّ

�  عدَم اإلسهاِب واإلطالِة في الشرح.

أِي الُمقِنع:  رات الرَّ مؤشِّ

العْرُض الَمنطقيُّ للِفَكر. � 

الموضوعيَُّة والبُعُد عِن الخياِل والعاطفة. � 

االستناُد إلى اأَلمثلِة الواقعيَّة. � 
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ِة: ٍم بالُحجَّ أي المعروض برأٍي آخَر ُمدعَّ اقرْأ ما يأتي، ثمَّ ُردَّ شفوّياً على الرَّ 1 -

َة عشريَن يوماً، فحاَسَبهم ربُّ العمِل عن  اُل عِن العمِل مدَّ لَِت اآلالُت في المعمِل وتوّقَف العمَّ   تعطَّ
عَشرِة األيَّاِم الَّتي عملوا فيها فقط . 

اِل إمعاٌن في الخسارِة،  أُي: أوافُق َربَّ العمِل؛ ألنَّ َتوقَُّف المعمِل خسارٌة في اإلنتاِج، ودْفَع أجوِر العمَّ الرَّ
فما َذْنُب ربِّ العمِل حتَّى تتضاعَف خسارتُُه؟

أ- رأيي:  ......................................................................

أِي المعروِض ُمستعيناً بما سبق. ب- وازْن بيَن رأيَك والرَّ

تعاوْن مَع رفيِقَك في تقديِم ُحّجٍة لكلٍّ من الرأَيْيِن المقدَّمي�ن عِن الموق�ِف اآلتي: 2 -

 انتُِزَعْت كرُة القدِم من أحِد األطفال.

َم له رأياِن مختلفان:  َفُقدِّ

ُل: انتظاُر َعودِة والِدِه إلعادِة الُكرة. أُي األوَّ الرَّ

فِل بنفسِه إلعادِة الُكرة. أُي الثَّاني: ذهاُب الطِّ الرَّ

ِث النَّاجِح. ْنَتُه ساِبقاً ُمراعياً ُشروَط الُمتحدِّ ��  تحّدْث أماَم رفقاِئَك بَما َدوَّ

 ثانياً: طبِّْق 

أَي اآلِتي، ُثمَّ أِجْب: �� اِقرأ الرَّ
- َيرى َبعُض اآلباِء أنَّ ممارسَة اأَلبناِء ِهواَياِتهم َمْضَيعٌة للوقِت ال فائدَة منها، فَتحصيلُُهم الِعلميُّ هو الُمهّم، 

وهو الِذي سينفُعُهم في النِّهاية.
واإليجاَز  المقنعَة  َة  الُحجَّ ُمعتمداً  عرضِه  قبَل  سبق  فيما  رأَيَك  ْن  دوِّ ثّم  دفتِرك،  في  بطاقًة  صّمْم   3 -1

هلة. واأللفاَظ السَّ

3  حّدْد ِنقاَط التَّشاُبِه واالخِتالِف َبيَن رأي�َِك ورأي بعض اآلباء:2-

ِنقاُط االخِتالفِنقاُط التَّشاُبه

ِث النَّاجح. ْنَتُه ساِبقاً ُمراعياً ُشروَط الُمتحدِّ 3 تحّدْث أماَم رفقاِئَك بَما َدوَّ -3

ْث حتدَّ

تدرَّْب
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إِضاءة:

اســتهوِت الّشــاعَر تقاليــُد الّريِف العريقــُة وأعراُس أهلِــِه الجميلُة، حيــُث المحبَُّة 
والمشــاركُة الجماعيَّة، فكاَن على َمْوعٍد مع النَّسمِة الُحلوِة والفرحِة الغامرِة في ُعرٍس 

من أعراِس الّريف. 

ُسلَْيمان العيسى

 شاعٌر عربيٌّ سورّي، ولَد 
عاَم 1921م.

هاً أّول في وزارة  عمَل موجِّ
التربية، وهــَب حياَتُه للقضايا 

العربيِّة وللّطفولة.

لــه دواويُن شــعريٌّة كثيرة، 
منها: )رماٌل عطشــى، أمواٌج 
بال شــاطئ،........( وبعــُض 
المـســـــــرحيّـاِت الّشـــــعريّة 
)اإلزاِر  مســــــرحيُّة  منهــا 

الَجريح(.

ُعْر�سٌ يف الرّيف

نصٌّ أدبّيالوحدُة الّثانية: الدَّرُس الّثاني
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ُعْر�سٌ يف الرّيف

أنـــا فــي الَمْوعد، هذي نســـمٌة ُحلــوٌة تهِمُس:  إنّـــــا أقربــاُء- 1

مثلَنـا- 2    قـَرويٌّ  لحـٌن  أنَت في َمْلَحَمـِة الكـوِخ ُحــداُءأنـَت 

يــا نســيَم الـّريــِف إنّـي شــاعٌرٌٌُ صاَغُه مـن روِحـِه هذا الهـواُء- 3
*   *   *      

، وَحَكــْت        ُعـِقــدْت َكــفٌّ بكــفٍّ بالمناديـــِل  عـروٌق   ودمــاُء- 4

كـوفيّــٍة- 5       علــى  شــاٌل  َرْوعـُة الِعـقـــِد فهـوٌد وِظبـاُءوارتمــى 

أُغـــرودٍة       فــي  النّــاُي  وَيمــوُج  فـإذا اأَلقــــداُم َرْجٌع  وانتخـاُء- 6

هــْدأٌة     وحينــاً  حـينــاً،  ثـَــْورٌة  فضلـوُع األرِض  ِريٌّ  واشـتهاُء- 7

(.. هنا عراُءإنّهــا )الّدبكــُة( يــا )ليّـــا- 8  يـركُع الفــنُّ ويجـثو الشُّ
إّن فــي األْعيُــِن َوْمضــاً ثائــراً إنّهـم - أُنظــْرإليهـم - ُسعداُء- 9

e�:اًل أوَّ
ما الشيء الُمشترُك بيَن الّشاعِر والّنسمة؟- 1

بَم خاطَب الّشاعُر نسيَم الّريف؟- 2

بكَة في المقطِع الّثاني؟- 3 كيَف صّوَر الّشاعُر الدَّ

ما الّذي لمَحُه الشاعُر في أَْعُيِن أهِل الّريف؟ - 4

. الّنصُّ يتكّون من َمقطَعْين، استخرِج الجملَة المفتاحّيَة لكلِّ مقطع- 5

e�:ًثانيا 
َ القوسين: حيحَة مّما بين- 1 اختِر اإلجابَة الصَّ

: )اجتماعّي - خياليٌّ - قومي(. الموضوُع الذي يندرُج تحَتُه النَّصُّ

: في الّنصِّ صورٌة للّرقصِة الّشعبّيِة )الّدبكة(، ُدلَّ على األبياِت التي ُتبيِّن- 2

بدايَتها     -    حركاِتها    -     انسجاَم الموسيقا واألغنيِة مع الحركات.

- قصيدة ّطويلـة تحكي 

الّشعوب  ــاة  مــعــان

ونضالها للتحرر.

- َنْوع من الِغناء. 

أس. - من أَلِبَسة الرَّ

- ِضدُّ العطش.

- أغنية شعبية.

االستيعاُب والفهم

 ُقِطعت همزة الوصل في الفعل )انظر( للضرورة الشعريّة.

سليمان العيسى
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ِ التي تناسبها: انقِل الجدوَل اآلتي إلى دفتِرك، ثّم ِصِل الفكرَة بالعبارة- 3

شطر البيتالفكرة

يـركُع الفــنُّ ويجـثو الّشعراُءجماُل )الّدبكة( في اْنتظاِم الّرجاِل والنّساِء فيها 

إنّهـْم ـ انظــْر إليهم ـ ُسعداُءأصالُة الفنِّ الّشعبّي.

َرْوعـُة العقــِد فهـوٌد وِظبـاُءسروُر المشاركين وفرُحهم.

الّسبب. اذكْر تقليداً شعبّياً ُيعجُبَك في األعراس، وآخَر ال يعجُبك، ثمَّ َبيِّْن - 4

( في كلٍّ من الُجمِل اآلتيِة مستعيناً بالمعجم: هاِت معنى كلمِة )ملحمة- 1

      - في حيّنا ملحمٌة وبّقاليٌّة وصيدليّة.         - خاض جيُشنا ملحمَة الِعّزِة والكرامِة في َتشرين.

صّمم جدواًل مماثاًل وامأل حقولَه بالمطلوب:   2 -

أغرودةملحمةالمفرد 

أقرباءظباءالجمع

3-  عْد إلى أحِد المعاجِم اللغويَّة، وبيِِّن الفرَق في المعنى بين كلمتْي: ) َندامى - نادمون (.

نٍة مّما يأتي وفَق الجدول: وّضِح المعنَيْيِن المعجمّي والّسياقّي- 4 لكلِّ كلمٍة ملوَّ

 ثائراً.
ًصاَغُه من روِحِه هذا الهواء.            - إّن في اأَلعيُِن ومضا -  

المعنى الّسياقّيالمعنى المعجمّي 

ناً َصْوَتَك لُتبِرَز المشاعَر والحواَر فيه.  اقرأ على زمالئَك المقطَع األّوَل قراءًة جهرّيًة ُملوِّ 1 -

( ُمراعياً إظهاَر الّتنويِن وأحرِف المّد. 3  اقرأ األبياَت الّتي َتصُف )الّدبكة2-

ألِق األبيات غيباً أماَم رفقاِئَك معّبراً عن االنفعال المناسب. 3 -

المعنى اللّفظيُّ والّداللّي

 تدريباٌت قرائيَّة

 ومضت العين: أشارت إشارة خفيّة رمزاً.
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َن ُجَماًل على َنَمِط ُكلٍّ من الُجَمِل اآلتية: انقِل التدريَب اآلتي إلى دفترك، ثم أكمِل الفراغاِت لتكوِّ 1 -

-  روعُة الِعقد ُفهود وظباُء.          روعُة ........  ........  و .........  

-  يموُج النَّاُي في أُغرودٍة.           يموُج ............  في ..............  

-  ثورٌة حيناً وحيناً َهْدأٌة.              ............  حيناً وحيناً ............  

أكمْل ما يأتي بما يناسب: 2 -

أ- نكشُف عن كلمِة )ح�ُداء( في المعجِم المدرسّي في ماّدة: ....................... .

     ب- نجُد كلمَة )إعصار( في ُمعجِم القاموِس الُمحيط في باب: ........ فصل: ........

ليِل َوفَق النَّموذج: ْد رقَم الَبْيِت المناسب لكلِّ ّشعوٍر مّما يأتي مع ِذكِر الدَّ حدِّ 1 -

 االعتزاز - الحبُّ والّشوق

الّدليلالَبْيتالّشعور

ادسالفرح أُغرودةالسَّ

اهتمَّ الّشاعُر بَوصِف َمشاهَد َتغلُب عليها الحركة:  2 -

- استخرْج من النَّصِّ األلفاَظ الّدالَة عليها.

أكمِل الجدوَل اآلتي وفَق الّنموذج: 3 -

الفتياتحلقة الّدبكةالمشّبه

فهودالعقدالمشّبه به

عْد إلى أيِّ مرجٍع في مكتبِتك أو مكتبِة المدرسة، أو ادخِل الّشابكة، وابحْث عن األزياِء الّشعبيِّة التي تُلَبُس في 

األعراِس في محافظاِت الُجمهوريِّة العربيِّة الّسوريّة، واعِرْض ُصَوراً عنها على رفقاِئَك في الّصّف.

الّتذّوق

نشاط

 تدريباٌت لُغوّية
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الالزُم والُمتعّدي  قواعُد اللُّغة

اقرأ األبياَت اآلتيَة، ثمَّ أجْب: ��
قال الّشاعرُسلَْيمان العيسى:

أُغـــرودٍةٌ       فــي  النّــاُي  وَيمــوُج  فـــإذا اأَلقــــداُم َرْجــٌع  وانتخـــاُء1- 
)ليّـا(..هنــا يــا  )الّدبكــُة(  إنّهــا  ــعراُء2-   يـركــُع الفــــنُّ ويجـثــو الشُّ

هنــا هــا  إنّــي  الكــوِخ  ليالــي  يــا  ِظماُء3-  نداماك  الُعرَس  فاعقدي 

األس��ئلة 
-  يموُج النّاُي.           - فاعقدي الُعرَس. حّدِد الفعَل والفاعَل في كلٍّ من الجملَتْين اآلتيَتْين:     - 1

3ألَِزَم الِفعُل في الُجملِة األُولى فاعلَُه، واكتفى به إلتماِم المعنى؟  -2
ما الكلمُة الّتي تعّدى إليها الِفعُل في الجملِة الثَّانيِة إلتماِم المعنى؟ ما إعراُبها ؟ 3 -

ي الفعَل الذي يتعّدى إلى مفعوٍل به ليتمَّ المعنى؟  (، ماذا نسمِّ زم- 4 نسّمي الفعَل الذي َيْلَزُم فاعلُه )الفعَل الالَّ
ماذا نستنتَج؟  5 -

استخرِج األفعاَل من النَّصِّ اآلتي، ثّم صّنْفها في جدوٍل في دفتِرَك َوْفَق النَّموذِج اآلتي: 1 -
َتنِطلُق االنفعاالُت واأَلشواُق، وَتظهُر  الناُس في ريفنا؛ فيها  يُمارُسها  الّتي  الفنوِن  الّدبكُة من أَروِع   «

عواطُف الَفَرح، فينسى الناُس الهموم،  ويشعُر الُمشارُك في ممارسِتها بالِعّزِة والّشموخ «.

المفعوُل بهالفاعلالفعُل الُمتعّديالفاعلالفعُل الاّلزم

( على األفعاِل الّتي يمكُن أْن تتَّصَل به مّما يأتي، ثّم صّنْفها إلى  أدخِل الّضميَر المّتِصَل )الكاف أو الهاء- 2
: )أكرَم ـ فـِرَح ـ علِـَم ـ ساَر ـ سأَل(.  الزٍم أو متعدٍّ

�أ

تدريب

الفعُل نوعان: 

الفعُل الاّلزم: هو فعٌل يكتفي بفاعلِِه وال يحتاُج إلى مفعوٍل به إلتماِم المعنى. 

الفعُل الُمتعّدي: هو فعٌل ال يكتفي بفاعله، وإّنما يتعّداه إلى المفعوِل به، ويحتاُج إليه إلتماِم المعنى.

تذّكرْ
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اقرأ ما يأتي، ثّم أجْب: ��

ْلُت األطفاَل وأثَر العيِد في نفوسهم. جاَء في مقالة العيد: تأمَّ

ال: وقال الّشاعُر محّمد الجمَّ

ؤى       تمنَّْيـُت  فيـها  للطفـولــِة أرِجـُع �  ِصغاٌر أَرْوني العيَد كنزاً من الرُّ

�  كساهم صباُح  العيـِد  أجمـــَل ُحلّــٍة       ُمنمنمـٍة كالّروض بل هي أروُع 

1-  بّيْن َنوَع كلٍّ من األفعاِل )تأّملُت - كساهم - أَرْوني( في األمثلِة الّسابقِة، من حيُث اللزوُم والتعدية. 

ابقة. لُت - كساهم - أروني( في األمثلِة السَّ 2-  ُدّل على المفعوِل به لكلٍّ من األفعاِل: )تأمَّ

يه ؟ ماذا تستنتج ؟ 3-  كم قسماً للفعِل من حيُث تعدِّ

ْم جدواًل َوْفَق النموذج، وامأْله بالمطلوب:    - اقرْأ ما يأتي، ثّم صمِّ

- قال ُسبحانه: { كذلك يُريهُم هللاُ أعمالـَهم َحَسراٍت عليهم { )البقرة: 167(

- قال حافظ إبراهيم:

   بسمٌة تجعـُل الجباَن شـجاعاً         وتعيـُد البخيـَل أكــــرَم نــاِل  

- وقال معروف الّرصافي في العيد:

  صباٌح به يكسو الغنيُّ وليَده          ثياباً لها يبكي اليتيُم المضيُّع

مفعوٌل به ثالثمفعوٌل به ثاٍنمفعوٌل به أّولالفاعلالفعل

تدريب

الفعُل المتعّدي ثالثُة أَقسام:

فعٌل متعدٍّ إلى مفعوٍل به واحد، ومتعدٍّ إلى مفعولَ�ْين، ومتعدٍّ إلى ثالثِة مفاعيل.

االستنتاُج

 ناٍل: جواد - كريم.

ب
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الفعُل الاّلزم: هو فعٌل يكتفي بفاِعلِِه، وال يحتاُج إلى مفعوٍل به إلتماِم المعنى. 

الفعُل الُمتعّدي: هو فعٌل ال يكتفي بفاعله، وإنّما يتعّداه إلى المفعول به، ويحتاُج إليه إلتمام المعنى.

الفعُل المتعّدي ثالثُة أَقسام: فعٌل متعدٍّ إلى مفعوٍل به واحد، أو إلى مفعولَـْين، أو إلى ثالثِة مفاعيل.

القاعدُة العاّمة

نموَذٌج ُمْعَرب

صاَغُه من روِحِه هذا الهواُء. ��

صاَغُه: � صاَغ: فعٌل ماٍض، مبنيٌّ على الفتحِة الظاهرِة على آخرِه، والهاُء: ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ على 
الضّم في محّل نصٍب مفعوٌل به.

من روِحِه: من: حرف جّر ، روِحِه: � روِح: اسٌم مجروٌر وعالمُة جّره الكسرُة الظاهرُة في آخره، والجارُّ 
والمجروُر متعلّقان بالفعل )صاغ(، والهاُء ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ على الكسِر في محلِّ جرٍّ باإلضافة.

هذا: ها : للتنبيه، ذا : � اسُم إشارة مبنيٌّ على الّسكون في محلِّ رفٍع فاعٌل .

. الهواُء: بدٌل من اسِم اإلشارِة مرفوٌع وعالمُة رفعِه الضّمُة الظاهرُة في آخرِه �

  - اقرأ األبياَت اآلتيَة، ثّم أجْب:

ـْها كلَّ الَبْسط { )اإلسراء:29( - قال َتعالى: { وال تجعْل يدَك مغلولًة إلى ُعنِقَك، وال تبسط

     - قال الّشاعر محّمد الجّمال:

   وفاَح ســروٌر في الوجوِد َتظنُّـُه         على أوجــِه األطفاِل نوراً يَُشْعِشـُع

   إذا لَِثُغوا ِخلُت الّطيوَر صوادحاً         على َفَنٍن في اأَليِك تشـدو وَتْســجُع

ِك هذي األرُض تزهو وَتمُرُع    فيا  فرحَة األطفاِل دومــي فإنّـه         ِبسرِّ

، ثّم دّل على المفعوِل به لكلٍّ منها.  صّنِف األفعاَل الواردَة فيما سبق إلى الزمٍة أو متعّدية- 1
. أعرْب ما تحَتُه خٌط فيها- 2

.) كّوْن ثالَث ُجمٍل مفيدٍة مستخدماً كاًل من األفعال اآلتية: )تسجُع - لَِثَغ - خاَل- 3
  . ِصِف العيَد في ثالثِة أسطٍر مستخدماً ثالثَة أفعاٍل الزمة، وثالثَة أَفعاٍل ُمتعّدية- 4

الّتقويُم الّنهائّي
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نصٌّ أدبّيالوحدُة الّثانية: الدَّرُس الّثالث

إِضاءة:

الَكمال.                مَن  يُمكُن  ما  غايِة  على  َعملِه  إتماِم  في  اإلنساُن  يجُدها  الّتي  الّلّذُة  هَي  الّسعادُة 
وح. والنّصُّ اآلتي يُبيُّن أركاَن الّسعادِة وكيفيَّة الوصوِل إليها. والّسعيُد هو الغنيُّ بالعقِل والرُّ

أمين الّريحاني

)1940-1876(
لبنانّي كتَب في  كاتٌب عربيٌّ 

اللّغَتين العربيّة واإلنكليزيّة 
من أشهِر كتبه:

قلُب لبنــاَن - ملوُك العرَب - 
يحانيَّاُت وغيرها...  الرَّ

عاَدة اأركاُن ال�سَّ
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عاَدة اأركاُن ال�سَّ

-1 -
قلّما نِجُد في حياِة المرِء نعيماً ال يحول، أو بؤساً ال يزول، فقد َتجيُء 
رون، وقد َيجيُء  ِقْسَمُة بعِض النّاس مناَصفًة ِمن االثَنْين، وهم مَع ذلَك يتذمَّ
النّعيُم راِجحاً في ِكفَِّة آخرين، وهم مَع ذلَك غيُر راضين. أّما الِقسُم األكبُر 
ِمن النّاِس َفُهْم الّذيَن يِحقُّ لهم التّذّمر، لو كاَن التّذّمُر يُفيد، ألنَّ نصيَبهم مَن 

البؤِس يفوُق نصيَبُهْم مَن النّعيم.
-2-

 كيَف يمِكُن عكُس هذِه الحال؟ كيَف الّسبيُل إلى َتْرجيِح النّعيِم في ِقْسَمِة 
النّاس؟ ليَس النّسياُن َطْوَع اإلرادة، فالمرُء َينسى في َيْوِم بؤِسِه أيّاَم نعيِمِه 
كلَّها، وقلّما َيْنسى حيَن يُسَعُد أنُّه كاَن من الَمظلوميَن الباِئسيَن؛ أْي أنّه يُنِكُر 
. على أنَّ سرَّ األمِر كلَّه إصالُح  فضَل الّزماِن عندما َيقلُِب له ْظهَر الِمجنِّ
اإلنساِن نفَسُه، وأهمُّ ما في هذا اإلصالح، هو أْن يعمَل بالحقيقِة الُكبرى، 
ُة الجسد، وِصّحةُ العقل،  وهي أنَّ هناَء الَعيِش ال يقوُم بَغير أربعٍة هي: ِصحَّ

وِصّحُة الّروح، ثُمَّ اليُسُر أو االستغناء.
-3-

ِة والعافية:  حَّ مْن أجِل الُمحافظِة على الصِّ
تعتقُدُه الِزماً  ما  الهوادَة في  ِد  تتعوَّ والُمقّويات، وال  اأَلدويَة  نفَسَك  ْد  التُعوِّ

راً .  راً، وُقْم ُمبكِّ ِتك، ثمَّ َنْم ُمبكِّ لِصحَّ
يد. باحِة والصَّ ياضَة في الَعراِء كالسِّ ْد نفَسَك الرِّ وعوِّ

-4-
وأّما ِصّحُة العقل، وما يجيُء مَعها من القّوِة وأصالَِة الّرأي والِحكمِة فِقواُمها 
الُمطالعُة والتّفكير، طالِْع ولو ساعًة ُكلَّ َيْوٍم ما يلذُّ ويفيُد من الُكتِب والمجاّلت، 

واخُل بنفِسَك ساعًة أو ِنصَف ساعٍة كلَّ َيْوٍم، فتستريَح عقليّاً وجسديّاً.

التُّرس

يلومون أنفسهم

االكتفاء

الفضاء
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-5-
ل...   وِح فتكوُن بالتأمُّ ُة الرُّ حَّ ا صِّ أمَّ

يكوَن صحيحاً  أْن  ينبغي  الّذي  اإلنسانيِّ  الُمجتمِع  من  ُجزءاً  نفَسَك  تأّمْل 
سليماً، وُقْل: سأبدأُ اللّهمَّ بنفسي فَتصلُُح نْفُس جاري.

-6-
الجسُم والعقُل والّروُح  المادّي، فهَو وإْن سلَِم  االّتكاُل  الفقُر أو  َبقَي   
من ذلك، فُترياُقُه العمُل الّذي يجُب أن يكوَن مقروناً داِئماً بكرامِة النّفِس 

والثّقِة بها.
وِمرَبُط  اآلمال،  ِسْجُن  فإنّها  بالقناعِة  أُوصيَك  فال  سعيَُك  أفلَح  وإذا 
الُخمول، أَجْل، إنَّ المرَء لَيجُد ِقسماً من سعاَدِتِه في العمِل الّداِئم، كما أنَُّه 

يِجُد الّسعادَة الُكبرى في النّجاِح الُمستمّر. 
ولكنّي أقوُل لك: اقنْع بما تُحِرُزُه كلَّ َيوم، بْل بُجهِد كلِّ َيْوٍم وإْن لم يُثِمْر، 

َد فيَك العزُم والنّشاُط الستئناِف الَعمل.  وَنْم راضياً  فتنَهَض وقد تجدَّ
ُرَك بهذه الكلمِة الَبليغِة الَجميلة: إّن الِغنى لَفي االسِتغناء. إنِّي َفوَق ذلَِك أُذكِّ

 أّما إذا أثرْيَت فال يفوتنََّك أنَّ الثّراَء مثُل الَفقر، يُِذلُّ صاِحَبُه إذا كاَن ال 

َيْبُذُل مْنُه في َسبيِل الَخيِر العاّم.
أمين الّريحاني )بتصّرف(

االستسالم

الّدواء

اًل: أوَّ e� 
ُة الّتي ُيناِقُشها النَّّص؟ ما الفكرُة العامَّ 1 -

أكمل ما يأتي شفوّياً في ضوِء فهِمَك النَّّص:- 2

أ -  األحواُل التي تسيُر عليها حياُة النَّاس ...

ب- يتذّمُر قسٌم كبيٌر من النَّاِس بسبِب ...

ُد نشاُط اإلنساِن وعزُمُه الستئناِف العمِل عندما ... ج-  يتجدَّ

د - الغنى مثُل الفقِر؛ ألنَّه ...

ما الحقيقُة الُكبرى الّتي يتذّكُرها الكاتُب في المقطع الّثاني؟ 3 -

االستيعاُب والفهم
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حّدِد المقطَع الّذي يتضّمُن ُكاًل من الِفَكِر اآلتية:- 4

بيُل إلى َتْرجيِح النَّعيِم في قسمِة النّاس.      - أساُس ِصّحِة العقل. - السَّ

- ُمقّوماُت هناَءِة العيش.                             - قدُر اإلنساِن ونصيبُه من الحياة. 

e�:ًثانيا

ما الذي يجُب على اإلنساِن ِفعلُُه للُمحافظة على صّحِة الجسم؟- 1

ِبَم فّسَر الكاتُب إنكاَر اإلنساِن فضَل الّزماِن عليه؟- 2

ِبَم ُتعلّل:- 3

أ- قوَل الكاتب:

ر.  - إذا أفلَح سعيَُك فال أوصيَك بالقناعة.       - أّما القسُم األكبُر من النّاِس فهم الّذيَن يحقُّ لُهُم  التّذمُّ

ب- استخداَم الكاتِب األلفاَظ والتّراكيَب اآلتيَة: 

      )اإلنسان، النّاُس، المجتمع اإلنسانّي(.

» سأبدأُ اللهمَّ بنفسي، فتصلُح نفُس جاري«. أوصى الكاتُب باإلصالِح، فقال: - 4

ابِق كيفيََّة إصالِح المجتمع.  ْح من القوِل السَّ -  وضِّ

اختْر مَن الحقِل )ب( مرادَف كلِّ كلمٍة من الحقِل )أ( :   1 -

ِقواُمهاالهوادةالبؤسُتحِرزأ

تفوزالمشّقةالّلينِعمادهاب

( في ُكلٍّ مّما يأتي ُمْستعيناً بالُمْعَجم: ح َمْعنى كلمِة )أصالة- 2 وضِّ

- أَصالَُة النّسب.       - أصالَُة التُّراث.       - أصالَُة الّرأي.

اقرْأ ما يأتي قراءًة ُمنغَّمة، ومثِّْل بصوِتَك وتعابيِر وجِهَك اإلحساَس المطلوب: 1 -

ِتك. (:  ال تتعّوِد الهواَدَة فيما تعتقُدُه الِزماً لِصحَّ )اإلرشاد �

(: كيَف يُمِكُن عكُس هذِه الحال؟ كيَف الّسبيُل إلى َتْرجيِح النّعيِم في ِقسمِة النّاس؟     )االستفهام �

ُرَك بهذِه الكلمِة الَبليغِة الَجميلِة: إنَّ الِغنى لَفي االسِتغناء. (: إنّي َفْوَق ذلَك أذكِّ )الّتأكيد �

.) اقرأ المقطَع األخيَر ُمراعياً ُنطَق حرَفْي )القاف � الَغْين- 2

المعنى اللّفظيُّ والّداللّي

  تدريباٌت قرائيَّة
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(؟ ما وزُن ُكلٍّ مْن : )اخُل � ُقْل � َيِجد- 1

اكتْب في دفترك تعبيراً على نمِط التعبير اآلتي:- 2

  - إذا أفلَح سعيَُك فال أوصيَك بالَقناَعة.

ْد من الحقل )ب( الباَب الذي َتِرُد فيه كلٌّ من كلماِت الحقل )أ( في ُمْعَجٍم يأخُذ بأوائِل الكلمات:  - 3 حدِّ

االستغناءمقروناً      تأّملمساعيك    االّتكال     الكلمُة:)أ(

السينالغين       الواو      القاف      الهمزة      الباب:)ب(

عبِّْر بصورٍة أخرى عّما يأتي: 1 -

» القناَعُة ِسْجُن اآلمال «.

2 -. ماُن لَُه َظْهَر الِمَجنِّ حّوِل الَمجاَز إلى حقيقٍة في قولِِه: َيقلُِب الزَّ

» نعيماً ال يحوُل، وبؤساً ال يزوُل«؟ أيَن يتجلّى جماُل الموسيقا في قوِل الكاتب: - 3

 تدريباٌت لُغوّية

الّتذّوق

تعلَّْم
الحقيقة: ِهي اْسِتعَماُل الَكلِمِة فيَما ُوِضَعْت لَُه في أَصِل اللُّغة.

الَمَجاز: ُهو َتجاُوُز المْعنى الحقيقيِّ للكلَِمِة إلى مْعَنًى آَخَر لم تُوَضْع لَُه في أْصِل اللُّغة.

مَس الَّتي ُتِنيُر الَكْوَن، َفِهي َحقيَقة. مُس(: إِذا أََرْدنا ِبها الشَّ ِمَثاٌل: )الشَّ

  وإِذا أَرْدنا ِبها الَفتاَة الَجميلََة، َفِهي َمَجاز.



63

األفعاُل الّتي تتعدَّى إلى َمفعولَْين
أصلُُهما ُمبتدأٌ وَخبر

اقرأ النَّصَّ اآلتي، ُثمَّ أجْب: ��

كتَب أديٌب إلى صديقِه ُمعتِذراً:

اعلْم - جعلَني هللاُ ِفداَءَك - أنّني حافظ ٌ عهَدك، وال أظنُّك ناسياً َعْهدي. فإْن صفْحَت عن َزلَّتي - وأراَك 

سبّاقاً إلى الفضل - فأنا شاِكٌر فضلََك، وإْن قسْوَت - وقد ألفْيتَُك ُمْنِصفاً ليّناً - َرِضْيُت عقاَبك، وعَدْدتُُه إحساناً.

ِثْق يا صديقي أنَّ الّصفَح يُكِسُب الّصديَق محبًّة، وَيَهُب القلوَب صفاًء... وهأنذا أعتذُر لَك عّما َبدَر 

ِمنّي والّسالم.

األس�ئلة 

فُة الّتي َيْحَفُظها الكاتُب لصديقه؟ ما الصِّ 1 -

فِح في عالقِة اإلنساِن باإلنسان؟- 2 ما أثُر الصَّ

اقرأ األمثلَة اآلتية، ُثمَّ أجْب: � 

ديَق ناسياً َعْهدي.  - ال أُظنُّ الصَّ

فُح الّصديَق محبًّة.   - يُكِسُب الصَّ

3 ُدلَّ على الفعِل الُمتعدِّي في المثاِل األّول، واذُكْر مفعولَْيه.  -1

(؟ 3 ديُق ناٍس َعْهدي2- َل المفعوالن في قولَك )الصَّ  إالَم تحوَّ

ْد مفعولَيه. ُدلَّ على الفعِل المتعدِّي في المثاِل الثَّاني، وحدِّ 3 -

ابَقين؟ هل يمكُن تكويُن جملٍة اسميٍَّة مفيدٍة من المفعولَين السَّ 4 -

ماذا َتستنِتج؟- 5

  قواعُد اللُّغة

�أ

االستنتاج

   األفعاُل التي تتعّدى إلى َمْفُعولَْين نوعان:

أ- أفعاٌل تتعّدى إلى مفعولين أصلُهما مبتدأٌ وخبر.

ب- أفعاٌل تتعّدى إلى مفعولين ليَس أصلُهما مبتدأً وخبراً. 
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�  حّدْد مفعولَْي الفعِل الُمتعّدي في كلٍّ من الجمِل اآلتية، واذكْر أصلَُهما: 

َق شهادًة.      - سألِت القدُس العرَب نُصرَتها.           - منَح المديُر الُمتفوِّ

    - وجْدُت العلَم سرَّ التقّدِم.                   - ردَّ األمُل وجوَه األطفاِل مشرقًة. 

  - اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ُثمَّ أجْب:

� الأظنُّ الصديَق ناسياً العهَد.

� أراَك سبّاقاً إلى الفضِل. 

� جعلَني هللاُ فداَءَك.

ِل تأكيَد وقوِع الشيِء أْم ُرْجحاَن وقوِع الّشيء؟ ( في المثاِل األوَّ أيفيُد الفعُل )أظنُّ- 1

هل أّكَد الكاتُب َسْبَق الّصديِق إلى الفضِل أو رّجحُه؟ 2 -

ما الحاُل التي طلَب الكاتُب التحّوَل إليها في المثاِل الثَّالث؟ 3 -

ُدلَّ على مفعولَي كلِّ فعٍل من األفعاِل الّسابقة، واذكْر أصَل كلٍّ منها. 4 -

ماذا َتستنِتج؟ 5 -

تدريب

ب

االستنتاج

األفعاُل الّتي تتعّدى إلى مفعولَْين أصلُهما مبتدأٌ وخبر، هي: 

 أفعاُل الّظّن: تفيُد ُرجحاَن وقوِع الّشيِء، وأشهُرها: ظّن - َحِسَب - َزِعَم - خاَل - َهْب.

رأى  أَْلفى -  َدرى -  وجَد -  َعلَِم -  الّشيِء، وأشهُرها:  الجازِم بوقوِع  اليقين: تدلُّ على االعتقاِد  أفعاُل 

)الَقلبيَّة( - تعلَّْم.

أفعاُل الّتحويِل: تدلُّ على تحويِل شيٍء من حاٍل إلى حال، وأشهُرها: جعَل - َتَرَك - صيََّر - ردَّ - حّول ...

� يلزُم الفعالن )هْب( و )تعلَّْم( صيغَة األمِر.

ؤية بصريًَّة )رأْيُت الهالَل(. ياً إلى مفعوٍل بِه واحد إذا كانِت الرُّ  )رأى(: يكوُن ُمتعدِّ
ؤية قلبيًَّة )رأْيُت الِعْلَم نوراً(.  ياً إلى مفعولَْيِن إذا كانِت الرُّ     - وُمتعدِّ
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ُدلَّ على المفعولَْين، ثّم اذكْر أصَل كلٍّ منهما فيما يأتي: 1 -

- علْمُت الِجدَّ سبيَل النّجاح.         - اتّخْذُت أحمَد صديقاً.

رَّ خافياً.            - ألفْيُت الُصلَح خيراً.  - َحِسَب عليٌّ السِّ

اذكْر داللَة الفعِل الُمتعدِّي فيما يأتي:  2 -

- خاَل الطالُب األمَر سهاًل.         - ردَّ الفاّلُح األرَض ممرعًة. 

- َحِسْبُت الفراَغ ُمْتعًة.               - جعلََك هللاُ ذخراً.   

  

رأْيُت العلَم ينفُع أهلَُه. � 

كة. والّتاُء: � ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على  كون التِّصالِِه بالتاء المتحرِّ رأْيُت: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على السُّ

ِم في محلِّ رفٍع فاعل. الضَّ

اهرُة على آخِرِه. ل منصوٌب وعالمُة نصِبِه الفتحُة الظَّ العلَم: � مفعوٌل بِه أوَّ

 أ -  يقع المفعول به الثَّاني اسماً مفرداً، ويقُع جملًة، مثل: ظننُت فالناً يقرأُ.
   ب- تسدُّ أّن واسُمها وخبُرها مسدَّ المفعولين في أفعاِل الظنِّ واليقين، مثل: َعلِْمُت أنََّك عاقٌل. 

األفعاُل التي تتعّدى إلى مفعولَْين نوعان:

أ -  أفعاٌل تتعّدى إلى مفعولين أصلُهما مبتدأٌ وخبر.

ب- أفعاٌل تتعّدى إلى مفعولين ليَس أصلُهما مبتدأً وخبراً.   

األفعاُل الّتي تتعّدى إلى مفعولَْين أصلُهما مبتدأ وخبر، هي: 

. أفعاُل الّظّن: تفيُد ُرجحاَن وقوِع الّشيِء، وأشهُرها: ظّن - َحِسَب - زعَم - خال - هْب- 1

2- أفعاُل اليقين: تدلُّ على االعتقاِد الجازِم بوقوِع الّشيِء، وأشهُرها: وجَد - َدرى - أَْلفى -َعلَِم - رأى 

)الَقلبيَّة( - تعلَّْم.

3- أفعاُل الّتحويِل: تدلُّ على تحويل شيٍء من حاٍل إلى حال، وأشهُرها: جعَل - َتَرَك - صيََّر - ردَّ - حّول...

� يالزُم الفعُل )هْب( والفعُل )تعلَّْم( صيغَة األمِر.

القاعدُة العاّمة

نموَذٌج معَرب

تدريب
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مستتٌر  والفاعُل ضميٌر  آخِرِه،  على  اهرُة  الظَّ مُة  الضَّ رفعِه  وعالمُة  مرفوٌع  مضارٌع  فعٌل  ينفُع: � 

تقديرُه )هو(.

اهرُة على آخِره، والهاُء ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ  أهلَُه: � مفعوٌل بِه منصوٌب وعالمُة نصِبِه الفتحُة الظَّ

على الضمِّ في محلِّ جرٍّ باإلضافة.

وجملُة )ينفُع أهلَُه( في محلِّ نصٍب مفعول بِه ثاٍن للفعِل - رأْيُت- � 

أعرْب: عدْدُتُه إحساناً. � 

م جدواًل، وامأله بالَمطلوِب وفَق النموذج: اقرْأ ما يأتي، ُثمَّ صمِّ 1 -

صافّي في المدارس: أ - قاَل معروٌف الرُّ

ال تجعلوا العلَم فيها كلَّ غايتكم         بْل علِّموا النَّشَء علماً يُنتُج العمال 

ب- قاَل أَوُس الَحَنفيُّ يُنِكُر نعَتُه بالّشيخوخة:
ـــيـُخ َمـــْن َيــُدبُّ دبيبــاً مـا الشَّ َزعـَمْتـني َشـيخاً ولسـُت بشـيٍخ         إِنَـّ

د - وقاَل إيليّا أبو ماضي :   

ي وجــْدُت الُحــبَّ ِعـْلمــاً قيِّمـا يا صاِح ُخْذ ِعلَم المحبَِّة َعْنُهمـا         إِنِـّ

لالَمعنى الّذي أفاَدهالفعُل المتعدِّي المفعوُل بِه الّثانيالمفعوُل بِه األوَّ

كلَّالعلَمالتحويلال تجعلوا

أعرْب ما تحَتُه خطٌّ مّما يأتي: - 2

اعَة قاِئَمًة ولئن ُرِدْدتُّ إلى ربّي أَلِجَدنَّ خيراً منها ُمنقلَبا { )الكهف: 36( - قاَل تعالى: { وما أَُظنُّ السَّ

- قاَل تعالى: { والَتحَسَبنَّ الّذيّن ُقِتلُوا في سبيِل هللاِ أمواتاً بْل أحياٌء ِعْنَد ربِِّهْم يُْرَزقون{ )آل عمران:169(

ّواف في القلم: اعُر خالد الشَّ - قال الشَّ

 ال تحسبوه يراعاً ُقدَّ من قصٍب       هذا فـٌم وفـؤاٌد خـافٌق ويـُد

.) عادِة وقيمِتها ُمستخِدماً األفعال )ظنَّ - وجَد - جعَل- 3 ُث فيها عِن السَّ اكتْب ِفقرًة مترابطًة تتحدَّ

الّتقويُم الّنهائّي
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كتابُة األسماِء الَمْوصولة
اقرْأ، ثّم أجْب: � 

أ- الّـذي -  الّـتي - الّـذين.

ب- اللذاِن - اللَذْيِن - اللتاِن - اللَتْيِن -          - اللواتي -         .

ما نوُع األسماِء السابقة؟ 1 -

. ) مّيْز في األمثلِة الّسابقة األسماَء الموصولَة بحسِب َداللتها )مفرد - مثّنى - جمع- 2

ر؟ الِّة على المفرِد وجمع المذكَّ كيَف ُكتبِت الاّلُم في األسماِء الموصولِة الدَّ 3 -

الِّة على المثّنى وَجمِع المؤّنث؟ كيَف ُكتبِت الاّلُم في األسماِء الموصولِة الدَّ 4 -

اقرأ العبارَة اآلتيَة، ثمَّ أجْب: 5 -

)قّدَم المديُر مكافأًة لِلّذي حاَز المرتبَة األولى، ولِلّتيِن حاَزتا المرتبَة الثَّانيَة، ولِلّذيَن حاُزوا المرتبَة الثالثَة(.

  كيف ُكتَبِت الالم في األسماء الموصولة بعَد دخوِل حرف الجّر )الالم( عليها؟

ماذا تستنتج ؟- 6

       

اقرأ الَبْيَت اآلتي، ُثمَّ أَجْب: 1 -

  قال الّشاعر:
ِمَن اللواتي والّـتي والالئي            َزعْمَن أْن قْد َكـِبـَرْت لِـداتي  

اإلمالء

االستنتاج

ُيكتُب االسُم الموصوُل بالٍم واحدٍة مشّددٍة مسبوقٍة بهمزِة وصٍل إذا دلَّ على المفرد بنوَعْيه  1 -

ر. وجمع المذكَّ

3 ُيكتُب االسُم الَموصوُل بالَمين إذا دلَّ على المثّنى وجمِع المؤّنث. -2

ُيكتُب االسُم الَموصوُل ) في جميع حاالته( بالَمين إذا اّتصَل بحرِف  الجّر الالم. 3 -

تدريب

 الّلدات : األتراب - المتماثالت سنّاً.
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آ  -  بيّْن داللَة كلٍّ من األسماِء الَمْوصولِة الواردِة في الَبْيِت السابق، والَفرَق في ِكتابِة الالم اأَلصليّة.

ب - أَدخِل الالَم الجاّرَة على اأَلسماِء الَمْوصولِة الواردِة في الَبْيت، واذكِر التّغييَر الحاصَل في ِكتابتها.

َضْع كلَّ كلمٍة من الكلماِت اآلتيِة منعوتًة باسٍم َمْوصوٍل في ُجملٍة ُمفيدٍة. 2 -

ضات. الّطـالبتان ـ الَبْيت ـ الّصديقة ـ الّطـالب ـ  الجنديَّان  ـ الممرِّ

الُمفرِد  دالًّة على  َمْوصولًة  أَسماًء  ُمستخدماً  الّصفِّ  تزييِن  في  رفقاِئَك  َعَمَل  أَسُطٍر  أَربعِة  في  ِصْف  3 -

والُمثّنى والَجْمع.

� اكتِب البْيَت اآلتي بخطِّ الّرقعة مراعياً االرتكاَز على السطِر:

الخّط

قعِة تكوُن قصيرًة، أْي أنَّ المسافاِت َبْين الحروِف في الكلمِة  حروُف خطِّ الرُّ

متساويٌة، والمسافُة َبْيَن الكلماِت تكوُن واحدًة تقريباً، وتكوُن بَقْدِر نقطَتْيِن. 

تذّكرْ
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اإلع��الن

ُكلِّفَت كتابَة إعالٍن لُمنَتٍج ما. 

الّرسوماُت  الذي ستكتُب به؟ وما  الَخطِّ  َنوُع  الّتي َستستخِدُمها؟ وما  األلواُن  فيِه؟ وما  َستكتُب  ماذا  � 

الُمناسبُة التي ستختاُرها لإلعالن؟

 أواًل: تعّرْف 

اقرأ اإلعالناِت اآلتيَة، ُثمَّ أجْب: � 

ُتعلُِن الّشركُة العاّمُة للسّجاد
بمناسبِة حلوِل فصِل الّشتاِء عن طرِح أَنواٍع جديدٍة من الّسجاِد الفاخِر بأسعاٍر ُمغريٍة. 

)متوافرٌة لدى صاالِت البَيِع في المحافظاِت(. 

                  
  تعل�ُن 

وزارُة الّصحة

عن توافِر لقاحات األطفال
في جميِع المراكِز الصحّيِة في 

المحافظاِت
ابتداًء من 2015/10/5م.

مَع تحّياِت وزارِة الّصحة

الّتعبيُر الوظيفّي
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األس���ئلة

ابقة؟ أهي رسميٌَّة أم تجاريَّة؟  3ما نوُع اإلعالناِت السَّ -1

حّدْد مِن اإلعالناِت الّسابقة: 2 -

الهدَف - الجهَة الُمعلِنة - الُمعلََن عنه - الّزماَن والمكان.

ابقة؟ ما أَثُر كلٍّ مَن الّصورِة والكلمِة في الّناِس في كلٍّ من اإلعالناِت السَّ 3 -

                  
املــاُء

ه�و الح��ياُة فحاف��ِْظ علي��ه

مَع تحّياِت المؤّسسِة العاّمِة للمياه

تعلَّْم
اإلعالن: هو وسيلٌة إعالميٍّة َتْهِدُف إلى التّعريِف بموضوٍع ما، والّدعايِة لُه، أو ترويِج 

ِسْلَعة، والحثِّ على ِشراِئها.
عناصُر اإلعالن:

ور الُمْرَفَقة. الهدف - الجهة المعلَِنة - المعلَن عنه - الزمان والمكان - الصُّ

�أ
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مَة المناسبَة لأللفاِظ الُمستخَدمِة في اإلعالَنْين: 3اختْر مّما يأتي السِّ -1

)واضحة - غامضة - سهلة - ُمباِشرة (.

اًل أْم موجزاً؟ أجاَء األسلوُب في اإلعالناِت الّسابقِة ُمَفصَّ 2 -

حّدِد الفرَق َبْيَن اإلعالناِت الّسابقِة مْن حيُث:- 3

َور - الخّط (.   )األلواُن المستخدمة - الصُّ

صّنْف عناصَر كلٍّ من اإلعالناِت الّسابقِة في جدوٍل وفَق اآلتي: 4 -

األلواُن والّرسوماُت الُمستخدمةالّزماُن والمكانالُمعلَُن عنهالجهُة الُمعلِنةاإلعالن

     

 ثانياً: طبِّق 

�  صّمْم إعالناً لُمنَتٍج وطنيٍّ تختاُره، واحِرْص على استيفاِء عناصِر اإلعالن جميعها. 

تعلَّْم
واضحًة  اللّغُة  تكوُن  الّرسمّيِة  اإلعالناِت  ففي  نوعه،  باختالِف  تختلُف  اإلعالن:  لغُة 

ورة لإليضاح. ومباشرة، بعيدًة عن التّكلُّف، وقد تُقرن بالصُّ

أّما في اإلعالناِت الّتجارّيِة أو السياحّيِة فتقترُن ببعِض األدلِّة والبراهين )الّصورُة والكلمُة( 

لتأكيِد َجودِة الُمنَتِج أو أهميِّة الُمعلَِن عنه.

 أسلوُب اإلعالن: اإليجاُز والتّشويُق وإثارُة الُمتلَّقي.

ب
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الَوحدُة الثَّالِثة
من األَدِب الَعالَِمّي

ُل: الحياة.  الدَّْرس اأَلوَّ 1 .

ْرُس الثَّاِني: الَفتى والَبحر. الدَّ 2 .

. ْرُس الثَّالِث: النَّمُر واإلجاصة )تدريٌب تقويمّي(. 3 الدَّ
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نصٌّ أدبّيالوحدُة الثَّالثة: الدَّرُس األول

إِضاءة:
ُذ  ها كما تتلذَّ َل ُمرَّ الحياُة جميلٌة وثمينة، فيها الحلُو والمّر، وأنَت أيُّها اإلنساُن يجُب أْن تتحمَّ
يُحاصُرَك  الخيَر عندما  ِر األَمَل عندما َيطويَك األلم، وعاِنِق  تذكَّ  ... أقِبْل عليها بُحبٍّ بحلِوها، 

احَة بانتظاِرك.. ّر، وعندما تسيُر في طريِق التَّعِب اعلْم أنَّ الرَّ الشَّ

ُع َعلقَمها.. يخَسُر َمْن تفرُّ من دقائِق  ُم الحياُة في وجِهك، ابتِسْم حيَن تتَجرَّ ابتِسْم عندما تتَجهَّ
عمِرِه لحظاٌت هي الحياُة التي تستحقُّ أْن تُعاَش ألنَّها ِهَبُة هللا.

احلياة

هنري بوالي

كاتب فرنسي / 1896- 1980/.
من أعماله:

رواية الخبز اليومّي، الهاربون، 
ملعونو األرض.
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احلياة

 -1-
فيِه  يُقاِسُمه  العاِثر، يسُكُن في كوٍخ حقير،  ُه  أْن يرِثَي َحظَّ لُه إال  َهمَّ  اٌب ال  كاَن هنالَِك حطَّ

ُر ِمن حياِتِه ، وَينَعتُها باللُّؤِم والغدر. ًة دوَن أْن تَراُه يتَذمَّ غير. ال تلتقيِه مرَّ زوجتُُه وولُده الصَّ
ِه  اللَّعنَة على َحظِّ أْن َصبَّ  لَِبَث  ثُمَّ ما  أذَهلَُه،  الذي  ـؤاِل  السُّ ًة بهذا  فاَجأُه صغيُرُه مرَّ

يِِّئ كعادِته.   السَّ
ُجُل لَفظَة الحياِة بصوٍت ُمختِنٍق، َيزفُر بالَغيِظ. آٍه ...  َد الرَّ ]آٍه... هذه هي الحياُة... هذه هي الحياُة. ردَّ
َة ازدَراء: َسَتراها  ُجُل كتَفْيِه ِهزَّ هذه هَي الحياة. التَفَت إليِه صغيُره وسألَُه: وَما الحياُة يا أَبِت ؟ هزَّ الرَّ

ؤاَل، ألنَّه َيرغُب في جواٍب واضٍح. - قْل لي: ما الحياُة؟ غيُر السُّ [. أعاَد الصَّ ا قريٍب يا بَُنيَّ عمَّ
ؤاُل يُقلُِقَك فاسأِل النَّاَس عنها  أجاَب الوالُد: إنَّني ال أستطيُع أْن أشرَح لَك ذلَك، وإذا كاَن السُّ

ريِق، فُربَّما يشفوَن نفَسَك بالجواِب.. َعبَر الطَّ
الدُّروِب، يبحُث عن عاِبٍر  فُل َيجوُس خالَل  اليوِم، راَح الطِّ ومنُذ ذلَك 

ؤاَل.  َيطَرُح عليِه السُّ

-2-
غيُر،  الغابِة، كاَن يمِشي ُمطلِقاً صفيَرُه في الفضاِء. استوقَفُه الصَّ ٍة حارَس  َل مرَّ أوَّ صادَف 

وسألُه: هْل لَك أْن تقوَل لي ما الحياة؟  
َم شارَبْيِه وقاَل:  َب ما بيَن حاجَبْيِه، وقوَّ غيِر، ولكنَُّه قطَّ فاَجأُه سؤاُل الصَّ

ِسوانا، هذه هي  أو  أشباُهنا،  أو  وأنا،  أنَت  ِحدٍة، هي  أنا، كلٌّ على  أنَت، هي  - الحياُة...هي 
َل وَمضى، وظلَّ يمِشي حتَّى  الحياُة. لم يُِجِب الولُد بكلمٍة ، ولكنَُّه َخطَّ في ذاكرِتِه الَجواَب األوَّ

ؤال.  اجة، فاعتَرَض طريَقُهما، وألقى عليِهما السُّ وقَع على شابَّْيِن يمَتِطياِن درَّ
مِس.  ِة الشَّ ل: الحياُة هي أْن تتَمتََّع ِبِطْيِب الهواِء، وتمأَل بِه رئَتْيَك، وتلعَب تحَت أشعَّ - أجاَب األوَّ

- وعقََّب اآلخُر: الحياُة... هي أْن تنُظَر حولََك، وتذهَب بعيداً، وتُفتَِّش داِئماً عْن أشياَء جديدٍة 
تُْغِني بها عيَنْيَك، وتختِزنُها ُرؤًى وأحالماً وذكريات. 

َر عليِه ما ســـِمَعُه منُهما. فعقََّب قائـاًل: حّقــاً، إنَّ هذْيِن االثنْيِن  قفَل الولُد راجعاً إلى أبيِه، وكرَّ
ال يصُل إليِهما الَملَل. 

يترّدد جيئة وذهاباً
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-3-
غيُر كعادِتِه ، وذهَب بعيداً ، بعيداً جّداً في أعماِق الغابِة. فصادَف  باِح خرَج الصَّ وفي الصَّ
اٌل دأبُُهم أْن يُلقُِّموا هذِه اآللَة زاَدها مَن الخشِب. فسألُه  منشرًة آليًَّة لَِنشِر األخشاِب، وحولَها عمَّ

اِل:  أحُد العمَّ
غيُر وقاَل: أتعرُف ما الحياُة؟  غيُر؟ تلْجلََج-  الصَّ ماذا تريُد أيُّها الصَّ
كيَف  غيُر؛  الصَّ قيُّ  الشَّ أيُّها  العمُل...  هي  الحياُة  العامُل:  - أجاَبُه 

تُقلُِق نفَسَك في هذا العمِر بهذِه المسائِل الكْبرى؟ 
ى حدوَدها  ؤاِل دوَن أْن يُقِنَعُه جواُب العامِل. فترَك الغابَة، وتخطَّ فَل ظلَّ في لهفِة السُّ ولكنَّ الطِّ

ؤاَل. ما الحياُة؟  إلى حقٍل واسٍع، فألَفى فالحاً يبذُر أرَضُه فألَقى عليِه السُّ
- حمَل الفالُح قبضًة مَن التُّراِب وقاَل لُه: الحياُة هي هذا ... أْن تطرَح البذوَر في المدارِج التي 
بِر تحُصُد القمَح الذي يستحيُل خبزاً، أو يكوُن لك  ها في الحقِل، وبقليٍل مَن التَّعِب والصَّ تخطُّ

ثَمٌر تجنيِه، أو زهٌر تْجتليِه. 
غيُر ذلَك بإعجاٍب، وقاَل في نفِسِه: ما أعظَم هذه الحياَة التي  سِمَع الصَّ

ُر أشياَءَها، وتُضاِعُف موجوداِتها.  تكرِّ

-4-
ؤاَل ذاَتُه . شاَهَد  فُل على عادِتِه ، يخُرُج كلَّ يوٍم لَِيلقى العابريَن، ويطَرَح عليِهِم السُّ لَِبَث الطِّ
ُل أشياَء على دفتِرِه. لقد كاَن شاعراً جاَء يستلهُم مَن  ًة في طريِقِه رجاًل فارَع القامِة ، يُسجِّ مرَّ

بيعِة أفكاراً وُرؤًى. سألَُه: ما الحياُة ؟  الغابِة والطَّ
جرَة التي تخفُق أوراُقها  اعُر: الحياُة أْن نمتزَج بكلِّ ما حولََنا... أْن نكوَن هذِه الشَّ - أجاَب الشَّ
يِح، وأْن نكوَن هذا الينبوَع الذي يغنِّي على َوشَوشاِت الَحصى. والحياُة أيضاً هي  تحَت الرِّ
ُقُه.  ُر الهواَء الذي نتنشَّ ئيُل الذي ال نعرُف اسَمُه، وهذِه األعشاُب التي تعطِّ هذا الحيواُن الضَّ
غيُر المدينَة وكاَن  يُِّد!! واستأَنَف الَمسير. بلَغ الصَّ غيُر: آٍه، ما أجمَل ما تقوُل أيُّها السَّ - قاَل الصَّ
ارُع يُضجُّ بأصواِت التَّالميِذ وَضِحكاِتهم، وأماَم باِب إحدى المدارِس خرَجِت المعلِّماُت،  الشَّ

فسأَل إحداُهنَّ : سيِّدِتي، ما الحياُة؟ 
- أجاَبْتُه: الحياُة هي أْن تتعلََّم.

- وما التَّعليُم؟ 

ثقَل لسانُه وترّدد في كالمه

تنظُر إليه مستكشفاً
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- أْن تعرَف وتتعلََّم، وال شيَء َيُحوُل أماَم َمْن يريُد المعرفَة.. تستطيُع أْن تتعلََّم في أيِّ مكاٍن 
ُل فيها، إنَُّه  فُل هذِه الكلماِت في رأِسِه وهو يتأمَّ ... هذِه هي الحياُة. أوَدَع الطِّ وتعرَف وتِحبَّ

أدرَك اآلَن ما الحياُة. 
إنَّ الحياَة هي نفُسُه، وما حولَُه ، وَمْن حولَُه ِمن أقربيَن وأبعديَن، وِمن كلِّ شيٍء من هذِه 
لقْد  فخاَطَبُه:  للحياِة  الجديِد  المفهوِم  بهذا  أباُه  فاَجأَ  الحياَة عظيمٌة.  إنَّ  الغيوِم...  حتَّى  الحجارِة 

ِم الحياِة .  ْمَت يا بُنيَّ في تفهُّ تقدَّ
ُر في سرِّ االستمتاِع بجماِل الحياِة ُمدِركاً أنَُّه ال يستطيُع أْن يِصَل إلى تلَك  غيُر يفكِّ وظلَّ الصَّ

لتْيِن في أسراِرها.   الُمتَعِة إال إذا أبقى عينْيِه مفتوحتْيِن، متأمِّ
ف (                                                                              هنري بوالي ) بتصرُّ

                                                                         من مجلَِّة المعلِّم العربيِّ العدد )4( 29 نيسان 1976

اًل:  �eأوَّ

اُب؟ وَمْن كاَن يقاسُمه َسكَنُه؟  أيَن يسكُن الحطَّ 1 -

بماذا كاَن َينَعُت الحياَة؟ ولماذا؟  2 -

عمَّ سأَل االبُن أباه؟ بَم أجاَبُه؟  وماذا طلَب إليِه؟  3 -

... ماذا قصَد األُب بكالِمِه؟ ا قريٍب يا ُبَنيَّ أجاَب األُب ابَنُه عندما سألَُه عِن الحياِة: َستراها عمَّ 4 -

َل في كلماِت اآلخريَن عنها؟ - 5  كيَف رأى الولُد الحياَة بعدما تأمَّ

�eثانياً: 

ْم جدواًل مماثاًل، وامأْلُه بالمطلوِب َوفَق النَّموذج:       صمِّ 1 -

خصيَّة تفسيُر الجوابجوابُها عْن معنى الحياةالشَّ

حارُس الغابِة  
هي أنا، هي أنت، كلٌّ على حدة، 
هي أنت وأنا، أو أشباُهنا، أو سوانا

الحياُة هي النَّاُس بمختلِف أجناِسهم 
وألواِنهم يحترُم بعَضهم بعضاً

ْحها.  برَزْت في قوِل الفالِح ثنائيَُّة األخِذ والعطاِء. وضِّ 2 -

االستيعاُب والفهم
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ْر ذلك.  ِت الحياُة بأرقى صوِرها. فسِّ في قول الشاعر تبدَّ 3 -

قاَل إيليَّا أبو ماضي:  4 -

اكي وما بَك داٌء            كْن جمياًل تَر الوجوَد جميال  أيُّهذا الشَّ

ُجُل لفظَة الحياِة بصوٍت مختنٍق، يزفُر بالغيِظ ، آٍه.. هذه هي الحياُة...". َد الرَّ ة: "ردَّ وجاَء في القصَّ

ابِق وما ورَد على لساِن األِب من حيُث المضمون.  - وازْن بيَن البيِت السَّ

"ليَس ُمهّماً فقدانَُك أيَّ شيٍء ما ُدمَت تمتلُك نفَسك".  قاَل األديُب األلمانيُّ غوته:  - 5

ْرها.  ٌة هي قاعدُة حياٍة صحيحة. فسِّ ابِق فكرٌة مهمَّ - في القوِل السَّ

 : اذكْر معنى كلٍّ مَن الكلماِت الُمشاِر إليها بخطٍّ 1 -

َخطَّ في ذاكرِتِه الجواب.          َخطَّ في األرِض أثالماً.

جرِة لطيف.  ؤال.              ِظلُّ الشَّ ظلَّ في لهفِة السُّ

أوَدَع الكلماِت في رأِسه.          وّدع المسافُر أهله. 

ًة أخرى:  ًة، ُثمَّ إلى صيغِة جمِع المؤنَِّث مرَّ ِر مرَّ ِل الجملَة اآلتيَة إلى صيغِة جمِع المذكَّ حوِّ 2 -

الحياُة... هي أْن تنظَر حولََك، وتذهَب بعيداً، وتفتَِّش دائماً عْن أشياَء جديدٍة تُُْغِني بها عيَنْيَك. 

ِل الجملَة الُمثبتَة فيما يأتي إلى َمنفيٍَّة، والَمنفيََّة إلى ُمثبتٍة: - 3 حوِّ

- فاَجأ أباُه بهذا المفهوِم الجديِد للحياِة.                            - لم يُِجِب الولُد بكلمٍة. 

اقرأ ما يأتي منتبهاً إلى تقسيِم الكالِم ، ُمظِهراً مشاعَر الحبِّ لكلِّ ما في الحياة:  1 -

يِح،  جرَة التي تخفُق أوراُقها تحَت الرِّ اعُر : الحياُة أْن نمتزَج بكلِّ ما حولََنا ... أْن نكوَن هذِه الشَّ أجاَب الشَّ

ئيُل الذي  وأْن نكوَن هذا الينبوَع الذي يغنِّي على َوشَوشاِت الَحصى. والحياُة أيضاً هي هذا الحيواُن الضَّ

ُقُه. ُر الهواَء الذي نتنشَّ ال نعرُف اسَمُه، وهذِه األعشاُب التي تعطِّ

اقرأ العبارَة اآلتيَة منتبهاً إلى امتزاِج مشاعِر اإلعجاِب والفرح: - 2 

ُر أشياَءَها ، وتُضاِعُف موجوداِتها! ما أعظَم هذه الحياَة التي تكرِّ

المعنى اللّفظيُّ والّداللّي

  تدريباٌت قرائيَّة
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أكمِل المطلوَب: - 1

مفرُد كلٍّ من )ُرؤًى وأحالم(: .............................. 

جمُع )فضاء(: ................

اضبِط بنيَة الكلماِت اآلتيَة ضبطاً كاماًل مستعيناً بالمعجم:  2 -

تخفق - الينبوع - يزفر - منشرة. 

كِل:  ( أو إحدى أخواِتها في الجملِة اآلتيِة، واضبْطها بالشَّ استبدْل ب� يكون )إنَّ- 3

يكوُن لَك ثَمٌر تْجتنيِه. 

ْد جذَر كلٍّ مَن الكلماِت اآلتيِة:  حدِّ 4 -

ئيل. الَغْيظ - أجاَب - صادَف - الضَّ

ِد المعنى الُمراَد من كلِّ عبارٍة وفَق النَّموذِج:   حدِّ 1 -

أ- كاَن يمشي ُمطلِقاً صفيَرُه في الفضاء.           )التعبيُر عن حالِة الفرِح (

َب ما بيَن حاجَبْيِه.                                       ..............  ب- قطَّ

َم شارَبْيِه.                                                   ..............  ج- قوَّ

ن اللفظي فيما يأتي:  ْد نوَع المحسِّ حدِّ 2 -

ؤال. ألَفى الولُد فالحاً يبذُر أرَضُه، فألقى عليِه السُّ

ُصْغ جملًة تحاكي فيها معنى الجملِة اآلتيِة مستخِدماً  3 -

التَّشبيَه المناسب:  

الحياُة أْن نمتزَج بكلِّ ما حولَنا ... أْن نكوَن كشجرٍة 

تخفُق أوراُقها 

وأْن نكوَن كالينبوِع الذي يغنِّي على َوشَوشاِت 
الَحصى. 

 تدريباٌت لُغوّية

الّتذّوق

نات اللفظية في الكالم: من المحسِّ
الجناس وهو نوعان:

واختالفهما  باللفظ  الكلمتين  اتفاق  ت��ام: 
بالمعنى.

مثال: دار عليه في دار أخي فلم يجده.
ناقص: اختالف اللفظين في عدد الحروف أو 

ترتيبها أو ضبطها.
صحائف(  )صفائح،  حرب(  )حرث،  مثال: 

)ِعْبرة، َعْبرة(. 

فاِئَدة
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األفعاُل الَّتي تتعدَّى إلى مفعولَْين

ليَس أصلُُهما مبتدأً وخبراً 

اِقرأ النَّصَّ اآلتي:  ��

ْر  ْر أيُّها اإلنساُن دائماً أنَّ الحياَة جميلٌة وعظيمٌة .. تمَنُحنا الفرَصَة لِنعيَشها ونشُعَر بقيَمِتها ، وتذكَّ تذكَّ

َد عاِبٍر فيها ، تعلَّْم أْن تعيَش  أنَّ هللاَ وَهَبَك الحياَة لِتمَنَح األشياَء قيَمَتها ال لِما تمثِّلُُه بل لِما تعنيه. فال تُكْن مجرَّ

أفراَحها كما تعيُش أتراَحها، وعلِِّم اآلخريَن من فطرِتِهْم أْن يُقِبلوا على الحياِة... فما أروَع أْن يعلَِّم اإلنساُن 

ْعي وراَء معِرَفِتها، وما أبهى أْن يُعطَيُه أجنحًة لِيُحلَِّق في فضاِئها   فَل ُحبَّ الحياِة ، وأْن يُلِبَسها جماَل السَّ الطِّ

يكسوها إدراكاً لِيعِرَف سرَّ االسِتمتاِع بها  فيمنَع النَّاَس يأساً من حياٍة تستِحقُّ أْن تُعاش. 

اِقرأ المثالَْيِن اآلِتَيْيِن، ُثمَّ أِجْب:  � 

- تمَنُح الحياُة الناَس الُفرصَة لِفْعِل األفَضل.

فَل أجنحة! - ما أبهى أْن يُعطي الطِّ

ْت إلى مفعولَْيِن في المثالَْيِن السابَقْين، ثّم حّدْد مفعولَي كلٍّ منها. ُدلَّ على األفعاِل التي تعدَّ 1 -

(؟ هل يمكُن تكويُن جملٍة اسميٍَّة )مبتدأ وخبر( مفيدٍة من مفعولَْي كلٍّ من )َمَنَح - ُيعطي- 2

ماذا تستنتُج؟  - 3

اقرأ البيتيِن اآلتيين، ثم امأل الجدوَل على دفتِرَك بالمطلوب: � 

1- قال الشاعر:

وكســا الغزالــَة خلعًة من بِشــرهمنــَح الغــزاَل مالحًة مــن لحظه

  قواعُد اللُّغة

االستنتاج

هناك أفعال تتعدَّى إلى مفعولَْيِن ليَس أصلُُهما مبتدأً وخبراً، ومنها:

َد - َسلََب - ... وما في معناها. مَنَح - مَنَع - وَهَب - أعطى - علََّم - أْلَبَس - كسا- أطَعَم - زوَّ

تدريب
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2- قال الشاعر في وصف واٍد:

ِغــلَّ الصــدور، وَقرحــَة األبعاِديشفي وقد وهَب النفوَس سكوَنها

المفعول به الثانيالمفعول به األولالفعُل المتعدِّي

بيعَة ثوباً ُمَزْرَكَشاً بيُع الطَّ كسا الرَّ � 

فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتحِة الُمقدَّرِة على األلِف للتَّعذُّر. كسا:  �

اهرُة على آخره.  ُة الظَّ مَّ بيُع: � فاِعٌل مرفوٌع وعالمُة رفعِه الضَّ الرَّ

ٌل منصوٌب وعالمُة نصِبِه الفتحُة الظاهرة على آخره. بيعَة: � مفعوٌل به أوَّ الطَّ

اهرُة على آخره.  ثوباً: � مفعوٌل به ثاٍن منصوٌب وعالمُة نصبِه الفتحُة الظَّ

اهرُة على آخره.  ُمَزْرَكَشاً: � نعٌت لـ )ثوباً( منصوٌب وعالمُة نصبه الفتحُة الظَّ

اِقرأ الجمَل اآلتيَة، وامأْل حقوَل الجدوِل اآلتي بالمطلوب: 1 -

المفعوُل به الفاعُلالفعُلالجملُة
ل األوَّ

المفعوُل به 
الثَّاني

تمنَّى أْن يَهَبُه هللاُ شيئاً مْن حياٍة أخرى

أراَد أْن يُلِبَس اإلنساُن الحياَة ثوَب البساطِة

يكُسوها ُحلََل التَّواُضِع

َر يمنُع اآلخريَن التَّعالَي والتَّكبُـّ

.) 3  ضْع كاًل من األفعاِل اآلتيِة في جملٍة مفيدٍة: )أطَعَم - علََّم - َمَنَع2-

بَر والمثابرَة. َعلَّمتني الحياُة الصَّ 3  أَعِرِب الُجْملَة اآلتيَة: 3-

فاً فيها األفعال التي تتعّدى إلى مفعولين  ا تعلّْمَتُه من والَديك ومدّرسيك ُموظِّ 3اكُتْب ِفْقرًة تعّبُر فيها َعمَّ -4

ليس أصلُهما مبتدأ وخبراً.

نموَذٌج معَرب

الّتقويُم الّنهائّي
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نصٌّ أدبّيالوحدُة الثَّالثة: الدَّرُس الثَّاني

إِضاءة:

لُها ِبَشَغٍف،   بيعِة.... َيـتأمَّ يتحدَّى اإلنساُن المجهوَل، ويسَعى إلى اكتشاِفِه، فهَو في مواجهِة الطَّ
يُحبُّها ويسَعى إليها بَشوقٍ  حتَّى يستطلَِع أسراَرها، ويرَتمَي بيَن أحضاِنها، يستمتُع بجمالِها الَّذي 

ال حدوَد لُه.

ِجنكيز إيتماتوف

كاِتٌب قرغيزّي
ُولَِد عام )1928م(.  

من مؤلَّفاِته: 
فينُة  "وداعاً يا غولََساري" - "السَّ

البيضاُء" - "أرُض األمِّ ".

الَفَتى َوالَبْحر
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الَفَتى َوالَبْحر

-1-
اِطئ، وِبالُقْرِب   كاَنِت الغيوُم تزَحُف ِمَن البحِر ُمْقتِربًة ِمْن ُمْرتَفعاِت الشَّ
ِمَن الخليِج اأَلْبلَِق ترتفُع صْخرٌة شاِهقٌة كَجَبٍل َيحتِفُظ ِببَُقِع ثْلٍج على رأِسِه 

وفي أسَفلِه. َهذا الَجبُل كاَن يَُرى داِئماً ِمن بُعٍد، وِمْن ُمْختلِف الِجَهاِت.
باِح قاِرُب النِّيِفيِّين، كاَن فيِه ثالثُة   ِمَن الخليِج اأَلْبلَِق َهذا، أَْبحَر في الصَّ
بيُّ قلقاً خاِئفاً؛ ألن الُخروَج  إِلى ُعْرِض  ، وكاَن الصَّ صيَّاِدْيَن ومَعُهم صِبيٌّ

ْيد.  ٌس لَه ولُِدخولِِه عالََم الصَّ البحِر ُمكرَّ
كاَن يبُذُل ُكلَّ ُجْهِده َكي ال يُفَتَضَح أَْمُره، لِكنَُّه لْم يَُوفَّْق ُكلِّيّاً في َذلِك، فقْد 
ُد واِضحاً على وْجَنَتْيِه  ْعِب َعليه إْخفاُء سعاَدِته، إْذ ظهَر التََّورُّ كاَن ِمَن الصَّ
اِفَيتاِن اللَّتاِن  اقَتاِن الصَّ ْلَبَتين، اأَلَهمُّ ِمْن َذلِك ُهو عيَناُه البرَّ ْمراَوْيِن الصُّ السَّ
َنا ِمْن ِكْتماِن الفَرِح والَفَخاِر اللََّذْيِن َيمأَلاِن روَحُه الُمبتِهَجَة: فأماَمُه  لْم تتَمكَّ
البحِرّي،  ْيِد  الصَّ حياَة  يبدأَ  أَْن  عليِه  الَعظيُم،  ْيُد  الصَّ انِتظاِرِه  وفي  الَبحُر، 
َماء،  السَّ ِمَن  كاُء  "الذَّ قالُوا:  األقدِمْيَن  أَلنَّ  أْظفاِره،  نُعوَمِة  ُمْنُذ  وَيْعتاَدها 

َغر".  والَمَهارُة ِمَن الصِّ
-2-

األمَواج،  في  ْيِء  الشَّ بْعَض  أحياناً  َيغوُص  وُهَو  ِبَرشاَقٍة،  القاِرُب  ساَر 
كاَنِت األمواُج تتَدْحَرُج بارِتفاٍع واِحٍد، وفي بُْرهاٍت َزَمِنيٍَّة ُمتماِثلٍَة، ِبِمْثِل 
هذِه األمواِج الُمنَتَظَمِة يُمِكُن اإِلْبحاُر إِْبحاراً َحَسناً. وكاَن العجوُز )أُوْرَغان( 
ضا لَِسْيِر القاِرِب الواِثق، كاَن يُناِجيِه قاِئاًل: أنا أُِحبَُّك ، وأَِثُق بَك  يشعُر بالرِّ
َتْكُمُن  وُهنا  األمَواِج،  وعاداِت  الَبحِر،  لَُغَة  تعِرُف  أنَت  القاِرب!  أِخي  يا 
اِطئ،  ِثَقِل َصْيِدنا، وأنَت عاِئٌد إلى الشَّ َتِئنُّ تحَت  نُِحبَُّك ِعنَدما  ُكلُّنا  تَُك،  ُقوَّ
اِطِئ الْسِتقبالَِك  َتغوُص في الماِء حتَّى َحَوافِّك، ِعنَدها يندِفُع جميُعُهْم إِلى الشَّ
يا أِخي القاِرب، إِذا ُمتُّ فاْسَتِمرَّ في إِبحاِرَك طوياًل، أَْبِحْر بعيداً إِلى َمواِطِن 

باِب األقوياِء. يَّاِدْيَن الشَّ ، إِذا ُمتُّ فاسَبْح في البحِر بالصَّ ْيِد الغِنيِّ الصَّ

ٌس وموقوفُّ مؤسَّ

في لَوِنِه َسواٌد
  وَبَياٌض

 النِّيفيّون: قبيلة كانت تعمل في الّصيد.



83

-3-
لُِرؤيِة البحِر على َنحٍو آخَر غْيِر ما كاَن يبُدو لُه  ِبيُّ ُمْندِهشاً  كاَن الصَّ
في أثناِء لَِعِبِه على الُمنحَدَرات، لقْد أَْذَهلَُه الَبحُر، فُهَو لْم َيُكْن يتوقَُّع َمشَهداً 
ٍج َثِقيٍل، الشيَء سوى األمواِج ترتفُع  َكهذا، الشْيَء ِسوى الماِء، ماٍء ُمَتموِّ
فجأًة، ثُمَّ َتَتالَشى ِببُْطٍء، الشيَء ِسوى الُعْمِق، ُعْمٍق قاِتٍل ُمخيٍف، الشْيَء 
ارحِة الَخفيفِة الَبعيَدِة، ال ِشتاَء  ماِء المزروَعِة بالغيوِم البيَضاِء السَّ ِسوى السَّ

وال َصْيَف، ال ِجباَل وال ِوَهاَد، الماُء َيفُرُش الَكْوَن ِمْن أَقَصاُه إلى أْقَصاه.
ِبيُّ يسَتْشعُر خَطراً آِتياً ِمَن الَبحر، وصاَر يُِحسُّ ِبَتَبِعيَِّتِه الُكلِّيَِّة   َبَدأَ الصَّ
لقْد  العظيَمِة،  بيعِة  الطَّ تَُجاَه  الَكبيِر  وِبَضْعِفِه  الالَِّنهاِئّي،  وِبِصَغِرِه  لِلَبحر، 
كاَن َهذا بالنِّسبِة إليه جديداً، ِعنَدها َفِهَم َكْم ِهي عزيزٌة علَيِه ِتْلَك الُمْرتَفَعاُت 
اِطِئ، وأَْدَرَك كم كاَنْت هذِه الُمْرَتَفعاُت راِسَخًة، وُكلِّيََّة الُقْدرِة في  جاِنَب الشَّ
َمْوِقِعها، كما أَدَرَك الَفرَق بين الَياِبسِة والَبحر؛ عنَدما تكوُن على اأَلْرض، 
أفكاُرَك مشغولًَة  كاَنْت  لَْو  ِبه، حتَّى  ُر  فتُفكِّ البحِر  ا في  أمَّ ِبَشْيٍء،  ُر  تفكِّ ال 
َك لِلتَّفكيِر  ، َفِفي َكْوِن البحِر َيْضَطرُّ ِبيَّ بشْيٍء آَخَر، أَْقلََق هذا االكتَشاُف الصَّ

ِبه داِئماً، َيكُمُن شْيٌء َما خِفيٌّ وراِسٌخ وُمَسْيِطر.
-4-

أَشاَر )أُوْرَغان( إلى )ِكيِريِسك(: 
ْيِء. - اِجلِْس ُهَنا ُقْرِبي ، أنَت خاِئٌف بعَض الشَّ

- ال، أجاَب )ِكيِريِسك(: أَنا ال أَخاُف شْيئاً.
ا اآلَن، َفُقْل لِي: في أيَِّة ِجَهٍة أصبَح  - إِذا كاَن األْمُر كذلَِك فأنَت ُشَجاٌع. أمَّ

الخليُج اأَلْبلَُق؟
َد )ِكيِريِسك( ِبَسبِب الُمفاَجأَِة، ثُمَّ أَشاَر ِبَيِده. - َتَردَّ

- هل أنَت َواِثٌق؟ لَِماذا ترتِجُف َيُدك؟ 
ُئ ِمْن ارِتجاِفها: ِبيُّ يَدُه قلياًل نحَو اليِميِن، وُهَو يُهدِّ وَحَرَف الصَّ

- ُهَناك. 
َهذا  إِلى  القارَب  أَدْرنا  وإِذا  َصحيٌح.  اآلَن  وقال:  )أُوْرَغــان(  - فَواَفَق 

االتَِّجاِه، أْيَن يُصِبُح الخليُج األْبلَُق؟ 

منخفضات
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- ُهَناك. 
ْيُح الُمَقدِّمَة إلى َذلَِك االتَِّجاِه؟  - وإِذا أَداَرِت الرِّ

- ُهَناك.
- وإِذا أْبَحْرَنا نْحَو الَيَساِر؟

ِبعيَنْيَك  ُد االتِّجاَهاِت ؟ فأنَت ال َترى  تُحدِّ ُقْل لِي: كيَف  - ُهَناك. َحَسٌن، 
ا َحولَك، أنَت ُمَحاٌط ِبالَماء - كاَن )أُوْرَغان( يُتاِبُع امِتحاَنه -  شْيئاً ِممَّ

هل لََك أْن تشرَح لِي هذا؟ 
- ِعنِدي ُعيوٌن أُْخرى.

- أيَُّة ُعيون؟ 
- لَسُت أَدِري. إنَّها في َبطِني على اأَلغلَب، وِهي تَرى دوَن أْن تنُظَر. 

- في َبطِنك؟! واْنَفَجَر الثَّالثُة ضاِحِكيَن.
- َهذا َصحيٌح ، ولَِكنَّها ليَسْت في َبطِنك ، بل في رْأِسك.

- وأََصرَّ )ِكيِريِسك( - إِنَّها ِعنِدي في َبطِني.
َد ِمْن  َبْعَد فتَرٍة قِصيَرٍة، ابتَدأَ العجوُز ِباالمِتحاِن ِمْن َجِديٍد، وَبْعَد أْن تأكَّ

ِراالتِّجاهاِت في الَبحر، أَرَضاُه َهذا، وَتْمَتَم:  ُقْدرِة ِكيِريِسك على َتَذكُّ
- ُعيونَُك الَّتي في َبطِنك لَيَسْت سيِّئًة.
-5-

يِخ إِلى اإِلبَحار، لَِكنَُّه خَرَج  اِفَع الوحيَد لِخروِج الشَّ رورُة الدَّ لْم َتُكِن الضَّ
الِت الَعميَقِة،  يَخ إِلى التَّأَمُّ لَِسبٍب آَخَر..... َفِرحاُب البحِر الَعميَقُة دفَعِت الشَّ
ماِء، ويُثِبُت وجوَدُه  ُر.... وِبهذا َيْرَتِقي إلى عَظَمِة البحِر والسَّ فاإلنساُن يُفكِّ
ها؛ ولَِهذا  بيعِة األبِديَِّة ، وِبهذا يتساَوى مَع ُعْمِق العَوالِِم وُسُموِّ أماَم الطَّ
ماء،  ُمَتناٍه كالسَّ فُهو قِويٌّ ِبروِحِه كالَبحر، ال  بِب ماداَم اإلنساُن حيّاً  السَّ
أَلنَّ ِفكَرُه ِبال ُحُدوٍد ، وِعنَدما يموُت يُتاِبُع التَّفكيَر رُجٌل غْيُره، ثُمَّ يُتاِبُع 

غْيُره ثُمَّ غْيُره.
ًة، لُِصْلٍح ال يُمِكُن أْن يُعَقَد. يَخ حالَوًة ُمرَّ إِْدراُك َهذا األْمِر، كاَن يمنُح الشَّ

ة "الكلُب األبلُق" من قصَّ

ٍف - ل� جنكيز إيتماتوف - ِبَتصرُّ

َل في الَكالم. عجَّ
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اًل: �eأوَّ
حر؟ يِخ إلى الَب- 1 اِفُع الحقيقيُّ لِخروِج الشَّ ما الدَّ

لَِم ُوِصَف الخليَج باأَلْبلَق؟- 2

ما الَّذي أَْقلََق )ِكيِريِسك( ِعْنَد اإِلبَحار؟- 3

ِغير.      - 4 يَّاُد الصَّ ِصِف الَبحَر باخِتَصاٍر كَما رآُه الصَّ

ُقُه بارِتقاِئه؟- 5 ماِء؟ وما الَّذي ُيحقِّ ِبَم َيْرتِقي اإلنساُن إلى عظَمِة البحِر والسَّ

e� :ًثانيا
يِخ والقارِب ِمن ِخالِل ُمناَجاِته. ِح العالقَة بيَن الشَّ وضِّ 1 -

( ِمْن تجرَبِة اإِلْبحار؟ َماذا اكتَشَف )ِكيِريِسك- 2

َعلِّْل ُكاًل مّما يْأِتي:- 3

آ  -  تعلُّق الَعجوِز )أورغان( بالقارِب ومناجاتُه.

يَّادْين. ِبيِّ وَفْخُرُه ِبُمراَفقِة الصَّ ب-  َفَرُح الصَّ

ِبيِّ ِبَخطِر الَبحر. ج-  شعوُر الصَّ

ْد من القّصة: حدِّ 4 -

خصيّات. .           - الشَّ - الحَدَث األساِسيَّ

، وَيعتاَدها ُمْنُذ نعومِة أَْظَفاِرِه. ْيِد البحريِّ على )كيريسيَك( أْن يبدأَ حياَة الصَّ ِة:  - 5 َوَرَد في القصَّ

- بيِّْن مّما سبَق كيَف يكتسُب اإلنساُن الَمهارَة في عَمٍل ما؟

َبيِّْن معَنى الكلماِت الملّونة فيما يأتي: 1 -

ُجُل. -  َشاَخ الرَّ

-  َتكلََّم َشْيُخ القْوِم.

يِخ ُدروٌس َوِعَبٌر. الِت الشَّ -  في تأمُّ

اذكْر ِصفًة ُمناِسَبًة من النصِّ لُكلٍّ ِمَن الكلماِت اآلِتَيِة: 2 -

لَْيلَة  -  َبْحر  -  أمَواج  -  َتأَمُّالت. 

االستيعاُب والفهم

المعنى اللّفظيُّ والّداللّي
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وِتيَّ بما يناسُب الحواَر: اِْقرأ المقطَع الخامَس ُمراعياً التَّلويَن الصَّ 1 -

ُد االتِّجاَهاِت؟ - ُقْل لي: كيَف تُحدِّ

- ِعندي ُعيوٌن أُْخرى.

- أيَُّة ُعيوٍن؟

- لَْسُت أْدِري. إِنَّها في َبطِني على األغلَب، وِهي تَرى من غير أْن تنُظَر. 

- في َبطِنك ؟ !... وانفَجَر الثَّالثُة ضاِحِكْيَن.

اِقَرْأ ما يأِتي ُمراِعياً لَْفَظ ) ال�- 2 ( التعريف مع الحروف القمريَّة:

َصُة للَبحِر مصنوَعٌة ِبأكَملِها ِمَن الِفراِء والُجلوِد. يحِملوَن على أْكتاِفِهِم الُحمولََة والَبناِدَق والِحباَل، ِثيابُُهُم الُمخصَّ

كل: ( كلِماٍت معبِّرة عن كلِّ معنى مّما يأتي مع ضبطها بالشَّ ُصْغ مَن فعِل )َعَرض- 1

ول: .........   َرُف: .........  ،  َوَسُط الَبحِر: ........  ،  خالُف الطُّ أَْمٌر َطاِرٌئ: .........  ،  الَحَسُب والشَّ

اذكر مفرد الجموع اآلتية مستعيناً بالمعجم: 2 -

حواّف -  ِوهاد - َعوالم - أَمواج.

كّون من النّص أسرًة أللفاظ البحر. 3 -

َبِه فيَما يأِتي: ِد الُمشبََّه والُمشبََّه ِبه وَوْجَه الشَّ َحدِّ 1 -

َماء. اإِلنساُن قِويٌّ ِبروِحِه كالَبحر، ال ُمَتَناٍه كالسَّ

أَكِمْل ِبأسلوِبك: 2 -

الكريُم كالَبحِر ِفي ................   

ماِء ِفي ............. الشريُف كالسَّ

 تدريباٌت لُغوّية

الّتذّوق

  تدريباٌت قرائيَّة

َبه: َوْجُه الشَّ

ِصفٌة ُمشَتَركٌة َبْيَن الُمَشبَِّه والُمَشبَِّه ِبه.

فاِئَدة
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  قواعُد اللُّغة

تدريب

يادِة في األفعال )1(  مْن معاني الزِّ

اقرأ النَّصَّ اآلتي: ��

لوا القارَب بنادَق  ارَة الذيَن حمَّ مراوْيِن، فَها هَو ذا َبعدما رافَق البحَّ َدَ على وجنتْيِه السَّ عادُة التَّورُّ أظهَرِت السَّ

وحبااًل.

َبُه إليِه، ثمَّ سألَُه  ُجُل، وقرَّ ، فناداُه الرَّ بيَّ ِم القارِب أقلَقِت األمواُج الصَّ بيُّ لُرؤيِة البحِر، ومَع تقدُّ اندهَش الصَّ

عِن االتِّجاهاِت ليُشعَرُه باالطمئناِن، بيَنما كانِت األمواُج ترتفُع فجأًة ثمَّ تتالشى ببُطٍء.

- 1 -
اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أِجْب: 1 -

)ب()أ(

 . َد الحارَّ عادُة التَّورُّ - أظهرِت السَّ

- ترتفُع األمواُج فجأًة.  

عادُة. ظهَرِت السَّ

يرفُع البحُر األمواَج.

دًة.  جاءِت األفعاُل في القائمِة )آ( َمزيدًة، وفي القائمِة )ب( مجرَّ 2 -

      بيِِّن الفرَق بيَنُهما مْن حيُث: ) اللُّزوُم والتَّعدية(.

ياً، والفعَل المتعدِّي الزماً فيما يأتي: اجعِل الفعَل الالزَم متعدِّ � 

فَل الذي جلَس في القارِب قلِقاً. ارُة الطِّ - أكرَم البحَّ

االستنتاج

على الفعِل الثُّالثيِّ يصبُح الفعُل الالزُم  y يادُة إذا دخلَْت أحرُف الزِّ

ياً، والفعُل المتعدِّي الزماً. غالباً متعدِّ

يادِة تجمُعها )سألتمونيها(.   أحرُف الزِّ
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ابقِة في القائمِة )أ(. هاِت وزَن كلٍّ مَن األفعاِل السَّ 1 -

ابقِة من حيُث اللُّزوُم والتَّعدِّي. بيِّْن نوَع كلٍّ مَن األفعاِل السَّ 2 -

أفاَد الفعُل الثُّالثيُّ )رُفَق( معنى )لَِحق بهم(، فهْل أفاَد الفعُل )رافَق( معنى )رُفَق(، أو معنى المشاركِة؟ 3 -

َب( معنى )قُرَب(، أو معنى زيادِة الُقرِب؟ معنى الفعِل )قُرَب( صاَر قريباً، هل أفاَد الفعُل )قرَّ 4 -

عوِر بالقلَِق، أِو المبالغِة في القلَِق؟ معنى )قلَِق( شعَر بالقلِق، هل أفاَد الفعُل )أقلَق( معنى الشُّ 5 -

- 2 -
اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أِجْب: ��

)ب()أ(

ارَة.  بيُّ البحَّ رافَق الصَّ

بيَّ إليِه.  جُل الصَّ َب الرَّ قرَّ

. بيَّ أقلَقِت األمواُج الصَّ

ارَة. بيُّ بالبحَّ رُفَق الصَّ

جِل. بيُّ مَن الرَّ قُرَب الصَّ

بيُّ مَن األمواِج. قلَِق الصَّ

االستنتاج

يادِة في األفعاِل معاني جديدًة. •تُضيُف حروُف الزِّ 	

. • 	يادُة والتَّكثيُر، و)أفَعَل(: المبالغة َل(: الزِّ من معاني وزِن )فاَعَل(: المشاركة، و)فعَّ

يرورُة: أقَفَر البلُد. جرُة.      والصَّ   وكذلَك التَّحويُل: أثمَرِت الشَّ

تدريب

اقرأ ما يأتي، ثمَّ أِجْب: 1 -

وميِّ يصف الّربيع: قاَل ابُن الرُّ

ِظلِِّه َريعاَن  وِض  الرَّ نسيُم  عاوأذَكى  وَسجَّ فيِه  يِر  الطَّ ُمغنِّي  وغنَّى 

ْم جدواًل تصنُِّف فيِه األفعاَل المزيدَة في المثاِل الّسابق َوفَق اآلتي: صمِّ 2 -

يادةالثُّالثيُّ منهااألفعاُل المزيدة يادةحروُف الزِّ المعنى الُمستفاُد مَن الزِّ
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بيَّ  يُخ الصَّ أَ الشَّ هدَّ � 

اهر على آخرِه.  أَ : � فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتح الظَّ هدَّ

اهرُة على آخرِه . ُة الظَّ مَّ يُخ: � فاعٌل مرفوٌع وعالمُة رفعِه الضَّ الشَّ

اهرُة على آخرِه .  : � مفعوٌل به منصوٌب وعالمُة نصبِه الفتحُة الظَّ بيَّ الصَّ

نموَذٌج معَرب

: يادِة على الفعِل الثُّالثيِّ إذا دخلَْت أحرُف الزِّ

ياً، والفعُل المتعدِّي الزماً. •يصبُح الفعُل الالزُم غالباً متعدِّ 	

يادِة في األفعاِل معاني جديدًة. •تضيف حروُف الزِّ 	

يادُة والتَّكثيُر،  َل(: الزِّ •من معاني وزِن )فاَعَل(: المشاركُة، و)فعَّ 	

يرورة. و)أفَعَل(: المبالغُة والتَّحويل والصَّ

القاعدُة العاّمة

اقرأِ اأَلبياَت اآلتيَة، ُثمَّ أِجْب: ��

اعُر إيليَّا أبو ماضي: قاَل الشَّ

را إْن  أنــَت  رفيقــي  يــا  أســنى  َفْجــري صــاَر  عْيــَت 

اعُر علي الجارم: قاَل الشَّ

ــرِّ  ُطوفاُن   لقْد أعـــاَد بها التَّاريـُخ أَندلُســــاً أُخرى وطاَف بها للشَّ

الّتقويُم الّنهائّي
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وقاَل صريُع الغواني:
ِتها أَعَطــْت ِرضــًى وأَطاَعْت بعــَد ِعصيانإنَّ التــي كنــُت أْنحـــو قْصــَد  ِشــرَّ

تجربـــًة ـاُم   األيَـّ أدَِّت   بمــا  الَجـديــداِنَحســـبي  بكأَســـْيها   علَــيَّ  ســـَعى 

ابقة: صّمْم جدواًل مماثاًل، وامأْله بالمطلوِب من األبيات السَّ 1 -

يادةوزُنهالفعُل المزيد المعنى الُمسَتفاُد مَن الزِّ

يَة، واجعْلها الزمًة.    استخرْج مَن البيِت اآلتي األفعاَل الُمتعدِّ 2 -

اعُر يتحّدث عن حاله: قاَل الشَّ

َحْرفأْسَكَتِني ما أْسَكَت الُوْرَق في الدُّجى  وأْنَطَقني ما أنَطَق الُوْرَق في السَّ

أعِرِب الّشطر الثاني من البيِت الّسابق. 3 -

هاينِة لحقوِق أهلِنا في األراضي المحتلَِّة مستخدماً  ُث فيها عِن انتهاكاِت الصَّ اكتْب ِفقرًة من إنشاِئَك تتحدَّ 4 -

َد - أجبَر(.  اأَلفعاَل: )واَجَه - َصعَّ

ج ورقــاء، الحمامــة 
رمادية اللون.

باب ونشاطه. ة الشَّ ة: حدَّ رَّ  الشِّ



91

حْذُف األلِف من أسماِء اإلشارة
اِقرأ النَّصَّ اآلتي، ُثمَّ أِجْب:  � 

ْر أيُّها اإلنساُن هِذِه الحياَة وأنَت تُعاِنُقها،ألنَّها ال تُمهلَُك، حاِفْظ على أحبَّاِئَك. أُولِئَك ُذخُرَك: هذِه زوجٌة وفيٌَّة،  تَذكَّ

وهذا صديٌق يُقاِسُمني ُهموِمي، وهِذي أُمٌّ رؤوٌم، وهذي أُخٌت َحنوٌن، وذلَِك أٌَب َيشَقى...هؤالِء َتَقرُّ بهم عينَُك...

وال تنَس هَذْيِن التَّعبيَرْيِن: ساِمْحني ... أُِحبَُّك ...

نَة كما تلِفُظها. اُكُتِب الكلماِت الملوَّ 1 -

 . قاِرْن بيَن كتابِة هذِه الكلماِت، وكتابِتها في النَّصِّ 2 -

ِد الحرَف المحذوف.- 3 حدِّ

ِد الكلماِت الَّتي ُحِذَفت ألُِفها فيما يأتي:  حدِّ 1 -

اللَة بالُهدى َفما رِبَحْت تجاَرتُُهم { )البقرة 16(.   أ -  قاَل تعالى: { أولِئَك الَّذيَن اْشَتَروا الضَّ

ّي:    ب- قاَل أبو العالِء المَعرِّ

َحـ         ـَب فأيَن القبُـوُر ِمن عهـِد عاِد؟       صاِح هذي قبوُرنا َتمأُل الرَّ

  د-   قاَل أبو فراٍس الحْمدانّي: 

     أتُْنِكُرنـــي؟ كأنََّك لْسـَت تـدري          بأنِّــي ذلَك الَبطــُل الُمحـامــي

  هـ- قاَل البُحتُرّي: 

     وأَْكـِرْم بَغرٍس هؤالِء أُُصولُُه          وأَْعِظـْم ِببيــٍت هــؤالِء قواِعُده 

اكتْب ثالثَة أسطٍر تعبُِّر فيها عن محبَِّتَك للنَّاِس والحياِة مستخدماً أسماَء اإلشارِة )هذه - أولئك- 2 - 
هذا - هؤالء(.

اإلمالء

تدريب

ُتحَذُف ألُِف )ها التَّنبيه( إذا َسَبقْت أسماَء اإلشارِة: 

) هذا - هذِه - هذي - هذان - هَذْين - هؤالء( كتابًة، وتبقى لفظاً. 

ُتحَذُف األلُِف من كلَِمة: - )أوالء(: إذا اّتصلَْت بها كاُف الخطاب. )أولئك(.

                             - ) ذا (:    إذا اّتصلَْت بها الُم البعِد وكاُف الخطاب. )ذلك(. 

تذّكرْ :
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:) قعِة ُمراعياً قواعَد كتابِة أحرف )ب - ت - ث � اكتْب ما يأتي بخطِّ الرُّ

نصٌّ َوْصفّي 

ْف   أواًل: تعرَّ

ِل النَّصَّ الوْصفيَّ اآلتي، ثمَّ أجْب: تأَمَّ ��

بيِع، فوصَفْتُه قائلًة:      - أُعِجَبْت إيماُن بمنظِر الرَّ

ماَء، فهذا ماٌء بديٌع، ينساُب في الجدوِل، له َصوٌت في َسَريانِه أَجمُل من   ما أَجمَل الحقوَل واأَلزهاَر والسَّ

دِة، تشَمُخ بقاماِتها  يوِر الُمغرِّ اعي، وهناَك في أَسفِل الوادي أَشجاٌر َتموُج بالحياِة والطُّ َصوِت النَّاِي في يِد الرَّ

مِس الذَّهبيَِّة وتمتدُّ إلى ما النهاية،  ِة الشَّ ماَء، وعلى يميني أَشجاُر بستاٍن َتسبُح في أَشعَّ كأنَّها تُريُد أَن تُعانَق السَّ

وبعيداً عن ناِظِري، لَمْحُت ِقَمَم الجباِل َتختلُِط ببياِض ُسقوِف منازَل بعيدٍة. تابْعُت َسْيري وقد َشعْرُت ِبَنشوِة 

بيَع!. بيِع َتسري في ِدمائي انعكست ابتسامًة على وجهي، فَهمْسُت من جديٍد: ما أَجمَل الرَّ الرَّ

باُب 2007 اتِّحاُد شبيبِة الثَّورة األدباُء الشَّ
 الوصُف وأدواُته 

. ضْع عنواناً مناسباً للنَّصِّ 1 -

؟ ما مظاهُر الّطبيعِة الَّتي وصَفْتها إيماُن في النَّصِّ 2 -

ابِق:- 3 أَكمْل في دفترك ما يأتي ُمستعيناً بالنَّصِّ السَّ

بيعِة الخارجيّة والّداخليّة باستخداِم: - استطاَعْت إيماُن أن َتْنُقَل إلينا صورَة الطَّ

أ -  األلفاِظ: بديٌع، ينساُب، َتموُج، تشَمُخ، ........................................... 

ب- العباراِت: فهذا ماٌء بديٌع، ينساُب في الجدوِل، .................................

وِر: أشجاٌر تموُج بالحياِة، ...................................................                                                                                ج - الصُّ

: شعرُت .............................................................    د -  األثر النفسيُّ

الخّط

الّتعبيُر اإلبداعّي
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 أنواُع الوصف 

النَّصِّ صفاِت كلِّ ُعنصٍر في جدوٍل  بيعِة، حّدْد من  الطَّ لمجموعٍة من عناصِر  الّنصُّ َوْصفاً  يتضّمُن  1 -

ُمُه في دفترَك ُوْفَق اآلتي: ُتصمِّ

ُة الشمِساألشجاُرالماُءالموصوُف ِقمُم الجباِلأشعَّ

ف�اُت الصِّ

3 اقرأ الوصَفْيِن اآلتيْيِن، ثمَّ أَجْب:  -2

مِس. ِة الشَّ مِس.              - األشجاُر تسبُح في أَشعَّ ِة الشَّ - اأَلشجاُر َتنتِشُر بكثرٍة تحَت أَشعَّ

ابقَتيِن من حيُث المعنى؟ أ - ما وجُه االتِّفاِق َبيَن الجملتيِن السَّ

ب- بَم ُشبِّهِت اأَلشجاُر في الجملِة الثَّانيِة؟

ج- ما وجُه االختالِف بيَنهما من َحيُث طريقُة الَعْرِض؟

. ابِق ِمثااًل على كلٍّ من الوْصِف الواقعّي والوصِف الخياليِّ هاِت ِمن النَّصِّ السَّ 3 -

مّيِز الوصَف الواقعيَّ من الوصِف الخياليِّ فيما يأتي:- 4

آ- قال إيليَّا أبو ماضي: 
ْحِب َرْكَض الخائِفْيَن. ْحُب تركُض في الفضاِء الرَّ   السُّ

لَْحَفاِة. ب- يمشي كالسُّ
الَل.     ج- افترَش الُعشَب واْلَتحَف الظِّ

ماِء بسرعٍة. حَب في السَّ يُح تدفُع السُّ   - الرِّ
  - َيْمشي ببطء.

  - ناَم َفوَق الُعشِب تحَت ِظالِل األشجاِر.

تعلَّْم
الوصُف: هو نْقُل صورِة الَموصوِف خارجّياً وداخلّياً. 

من أدواِت الوصِف: اأَللفاُظ - العباراُت - التَّشابيه.

تعلَّْم

الوصُف الواقعّي: هو فنُّ نْقِل الواقِع بعناصِره من دوِن اللُّجوِء إلى الَخياِل.

الوصُف الخيالّي: هو تقريُب الواقِع إلى خياِل القارِئ عن طريِق استخداِم التَّشبيِه وغيِره.

 الُسْحُب: َجْمُع الّسحاِب وُضِبَطْت الحاء بالسكون لضرورة الوزن.
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 ثانياً: تدّرب 

تعاوْن وأفراَد مجموعِتَك واستبدْل بالَوصِف الخياليِّ في الجمِل اآلتيِة وصفاً واقعّياً َوْفَق النَّموذِج: ��

ماِء. ماَء.        - تعلو بفروِعها في السَّ - تعلو بقاماِتها كأنَّها تريُد أْن تعانَق السَّ

با.  - وأشجاُر بُستاٍن تغفو َفوَق الرُّ

دِة.                     يوِر الُمغرِّ - أَشجاٌر تموُج بالحياِة والطُّ

تعاوْن وأفراَد مجموعِتَك في َتنفيِذ النَّشاَطْيِن اآلتَيْين: ��

أ- استبدْل بالوصِف الواقعيِّ فيما يأتي وصفاً خيالّياً َوْفَق النَّموذِج:

بيِع َثوباً ُمَزْرَكشاً. بيعُة في الرَّ بيعِة في الربيِع.                 - ترتدي الطَّ ُد أَلواُن الطَّ - تتعدَّ

- يركُض الُمتسابُق بسرعٍة كبيرٍة.                    

ُك النَّسيُم أغصاَن األشجاِر.  - يحرِّ

- أمواُج البحِر عاليٌة.                           

 :  ب- أَكمِل الجمَل اآلتيَة في دفتِرَك ُمعتمداً الوصَف الواقعيَّ أو الخياليَّ

عاِم يروُق النَّاِظرْيَن، تنبعُث منه رائحٌة شهيٌَّة، ................. - طَبٌق مَن الطَّ

- عاِمُل التَّنظيفاِت ُمتِقٌن عملَه، .....................................................

- منَظُر األوالِد في العيِد جميٌل، ....................................................

� . تاِء، ُمستخدماً الوصَف الواقعيَّ والخياليَّ اكتْب خمَس ُجمٍل، في وصِف َيْوٍم من أيَّاِم الشِّ

 ثالثاً: طبِّْق 

اكتْب نّصاً وصفّياً لمنظٍر جميٍل، أْو صورٍة أُعِجْبَت بها، ُمْعَتِمداً الَوْصَفْيِن الخياليَّ والواقعيَّ ُمْبِرزاً أثَر  � 

هذا المنظِر في نفِسك.
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اقرْأ الّنصَّ اآلتي، ثّم أجْب: ��

النَّمُر واإلّجاصة

-1-

ذاَت يوٍم سعى َنِمٌر جائٌع في غابٍة، وكان الغضُب يلمُع في عينيِه كالّشرر. قضى اليوَم كلَُّه من 

مُس، وخيََّم الظالُم، والنَّمُر مازاَل يجوُب الجباَل، ويقطُع  دون أن َيْحُصَل على طعاٍم، غابِت الشَّ

ُر أن َيْدُخَل القريَة، ويستكشَف الحارات. الودياَن، وأخيراً يقرِّ

نظَر إلى القريِة من فوِق تلٍَّة جرداَء، فرأى كوخاً صغيراً، اقترَب منه أكثَر.. فأكثَر، فسمَع في 

ُه تالطُفُه بأغنيٍة ُحْلَوة.         الكوِخ طفاًل يبكي، وأمُّ

عليها،  وأنقضُّ  المناسبَة  الفرصَة  سأغتنُم  ضحيّتي،  ذا  هي  ها  نفسِه:  في  وقال  النَِّمُر،  َظ  تلمَّ

سألتهُمها، وأمأُل بطني بعَد جوٍع طويٍل.

: ال تبِك يا طفلي الجميَل! وإال سيسمُعَك  فَل لم تغرِه األغنيُة بل ظلَّ يبكي، فقالت األمُّ لَكنَّ الطِّ

بُُع وَيْهجُم علينا. الضَّ

وظلَّ الطفُل يبكي، وارتفَع بكاؤه أكثَر، احتاَرِت األمُّ ماذا تفعُل، فقالَْت لطفلِها ثانيًة: اسكْت يا 

صغيري، سيسمُعك النَّمُر، إنَُّه تحَت النَّافذة.

العتمِة  هذه  في  أبصَرْت  وكيَف  ذلك،  األمُّ  عرَفِت  كيَف  تُرى  نفسَه:  في  وقاَل  النَّمُر،  ُدِهَش 

الحالكِة؟ 

-2-

اصَة،  ْت األمُّ طفلَها إلى صدِرها بعَد أن أدرَكْت سبَب بكاِئه، وقالَْت له: خْذ هذه اإلجَّ وأخيراً ضمَّ

إنّها لك، فسكَت الطفُل عن البكاء.

اصُة؟ وما تكوُن يا تُرى؟ لم أسمْع بها من قبُل، قد تكوُن أقوى منّي  ُر: ما هي هذه اإلجَّ بدأ النَّمُر يفكِّ

اصِة، عليَّ أن أنُفَد بجلدي، فالنّوُم جائعاً خيٌر  فُل في الحاِل عندما سمَع بأمِر اإلجَّ وأرهب؛ لذلك سكَت الطِّ

من الموت، وهرَب إلى الجباِل بعَد أن وجَد الهرَب غنيمًة، ومنُذ ذلَك اليوِمِ لْم يعْد يقترُب من القريِة.  

تدريٌب تقويمّي



96

األس��ئلة

e�:اًل أوَّ
ما موضوُع القّصة؟ 1 -

ئيسة.  خصيََّة الرَّ ِد الشَّ ِة، ثّم حدِّ سمِّ شخصيَّاِت القصَّ 2 -

فل.              ب- هروَب النِّمر. علِّْل : أ- بكاَء الطِّ 3 -

ما المغزى من القّصة؟  - 4

�eثانياً:
استخرْج من القّصِة ما يأتي: 1 -

- مرادف:  تشّده،  تداعبُه.                 - ضّد: ُمْتَخٌم،  أضيُِّع. 

( في كلٍّ مّما يأتي: ما معنى )خيَّم- 2

اطئ؟  ائحُة   -   خيَّم النَّاُس على الشَّ خيََّم الظالُم   -   خيََّمِت الرَّ

�eثالثاً:
استخرْج من المقطِع األّوِل فعلَين الِزَمين وفعلين متعّديين. 1 -

رِف، واذكْر سبب منعِه. هاِت من المقطِع األّول اسماً ممنوعاً من الصَّ 2 -
مّثْل من المقطِع الّثاني لكلٍّ من:- 3

- مفعوٍل به جملٍة.

ْد مفعولَْيه. - فعٍل متعدٍّ لمفعولين أصلُهما مبتدأٌ وخبٌر، ثمَّ حدِّ

)لكّن الطفَل لم تْغِرِه األغنيُة(. استبدْل حرفاً ناصباً بالحرِف الجازِم في الجملِة اآلتيِة، وأجِر التغييَر الالزم: - 4

دلَّ على المفعولَين في الجملِة اآلتيِة، ثّم اذكْر نوَعيهما:- 5 )أعَطْتُه إجاصًة(.

استخرْج من المقطِع الثاني فعاًل مزيداً واذكْر وزَنه ماذا أفاد؟ 6 -
ابقِة.- 7 ِة السَّ أعرْب ما تحَتُه خطٌّ في القصَّ

�e رابعاً:
حّدْد: 1 -

يادَة في: احتاَرْت، تالطُفُه، يفّكر. المحذوَف في: لم تبِك، هذِه.                             الزِّ

علِّْل كتابَة الهمزِة على صورتها في: 2 -
- ارتفَع، أدرَك.                                            - بكاؤه، جائعاً، جرداء، بدأ.
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الَوحدُة الّرابعة
القانوُن الدَّولّي

الّدرُس األّول: االستماع: لَِئاّل َتموَت اإلنسانّية. 1 .

الّدرُس الّثاني: كاَن يومذاَك طفاًل.  2 .

الّدرُس الّثالث: الِبْنُت / الّصرخة.  3 .
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، ثمَّ أِجْب: استمْع إلى النَّصِّ ��

e�:اًل أوَّ

عمَّ يتحّدُث النَّّص؟- 1

اختِر اإلجابَة الّصحيحَة مّما يأتي: - 2

: � الفكرُة األساسيُّة في النّصِّ

- منُع الحرِب.

- إدانُة المعتدي في الحرِب.

- تعويُض المتضّرِر مَن الحرِب.

- نشأُة القانوِن الّدوليِّ اإلنسانيِّ وقواعِده.

إجماُع عدٍد كبيٍر من دول  المجتمُع الّدولّي: - 

العالم على قضايا. َيظهُر على نحو َهيئاٍت 

ماٍت، وُمعاهداٍت واتِّفاقيَّات. وُمنظَّ

واألهداُف  المقاتلوَن  العسكريَّة:-   اأَلهداُف 

أو  طبيعِتها  بحكِم  ااًل  فعَّ إسهاماً  تُسهُم  التي 

َموقِعها أو أَهداِفها، أو استخداِمها في العمِل 

. العسكريِّ

اأَلعياُن الَمدنيَّة:-  أَهداٌف ليسْت عسكريًَّة.

ليَس  أْي  ليَس مقاتاًل؛  أيُّ شخٍص  المدنّي: - 

اِت الُمَسلَّحِة، أو ليَس مشاركاً  فرداً في القوَّ

في القتال.

ابعة: الدَّرُس األول االستماعالوحدُة الرَّ

االستيعاُب والفهم

ء
ِلَئّل متوَت االن�سانّيـة



99

اْسَتْبِعْد ما لم َيِرْد ِذْكُرُه في النَّصِّ مّما يأتي: 3 -

. - اأَلحكاُم اأَلساسيُّة للقانوِن الدَّوليِّ اإلنسانيِّ

- الجرائُم الُمرتكبُة في الحرِب.

- مبادُئ حقوِق اإلنساِن.

َدُة بالجرائِم. - اأَلصواُت الُمندِّ

. ساِت الُمجتمِع الّدوليِّ عْن تنفيِذ أَحكاِم القانوِن الّدوليِّ اإلنسانيِّ - َمسؤوليَُّة مؤسَّ

- قيمُة اإلنساِن.

 :ً eثانيا�
ما الجرائُم التي ُترتكُب في الحرب؟- 1

َبّيِن الّسبَب والّنتيجَة في كلٍّ مّما يأتي: - 2

الُحبَّ  تُميُت  الحرَب  ألنَّ  الَموِت  َصوُت  َيعلو   -

والّرحمَة في القلوب. 

- عندما تَضُع الحرُب أوزاَرها وَتصُمُت أَسلحتُها... 

تحكي األغاني الحزينُة ِحكاياِت الّضحايا.

بأَحكاِم  الحرِب  أَثناِء  في  تتقيَُّد  ال  أَط��راٌف  هناك  3 -

هيونيَّة.  ، على رأسها الصِّ القانوِن الّدوليِّ اإلنسانيِّ

هذا  أَحكاِم  التزاِم  تحقيَق  َيضمُن  اقتراحاً  ْم  َق��دِّ

القانوِن.

من الوثائِق األساسيَِّة

للقانوِن الدولّي اإلنسانّي

1949  اتّفاقيّاُت جنيف

1954  اتّفاقيُّة ِحمايِة الُملكيّة الفكريّة

اتّفاقيُّة استخداِم األسلحِة التقليديّة  1980

1993  اتّفاقيُّة اأَلسلحِة الكيميائيّة

ِة لألفراد اتّفاقيُّة األلغاِم الُمضادَّ  1997

أضْف إلى معلوماِتك 

ابَّة األمريكيََّة  َقَتَل الصهاينُة عام 2003 الشَّ

الجّرافِة؛  سالسِل  تحَت  دهساً  )راشيل( 

ألنَّها حاولْت منَعهم من تدميِر منزِل عائلٍة 

َمدنيٍّة فلسطينيٍّة.
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االستماُع واالكتشاف

هْل يعني َعَدُم اعتباِر القانوِن الّدوليِّ اإلنسانيِّ قْتَل الُجنديِّ الُمحارِب جريمًة إقراراً بمشروعيَِّة الحرِب  1 -

ْح ذلك. ذاِتها؟ وضِّ

َصنِِّف األعماَل الواردَة بحْس���ِب ُنصوِص القانوِن الّدوليِّ اإلنس���انيِّ وفَق جدوٍل ترسمه في  2 -

دفترك كاآلتي: 

اأَلعم��ال
يجّرُمها القانوُن 

الّدولّي اإلنسانّي

ال يجّرمها القانوُن 

الّدولّي اإلنسانّي

هاينِة األلغاَم اأَلرضيََّة المضاّدة لألفراِد في  - زْرُع الصَّ

الجوالِن والجنوِب اللُّبنانّي.

َد الدّرِة  هيونيِّ الّطفَل الفلسطينيَّ محمَّ - َقْتُل الجيِش الصِّ

الِم . وهو يحتمي بوالِده الذي َيرفُع يَده بإشارِة السَّ

- َقْصُف مصانِع اأَلسلحِة والذخائِر في أَوقاِت الحرِب.

- تدميُر محّطاِت الكهرباِء والماِء والمخابِز.

  - أَكمْل ما يأتي مّما سمعت:

- القانوُن الّدوليُّ اإلنسانيُّ مجموعٌة من القواعد تتَّفُق ................             وتستهِدُف ................ .

 : - من القواعِد األساسيِّة للقانوِن الّدوليِّ اإلنسانيِّ

أ -  َينبغي أْن تقتصَر الَهَجماُت على المقاتليَن واألهداِف العسكريِّة .

المدنيَّة والعسكريَّة واأَلشخاَص  التي تستهدُف األهداَف  الهجماُت  أو  الكيماويُّة  ُر األسلحُة  تُحظَّ ب - 

المدنيِّيَن والعسكريِّيَن من دوِن َتمييٍز، وَيْنُجُم عنها إصاباٌت وُمعاناٌة بالغٌة.   

ج - ......................................................

د - ......................................................

  تمريُن الّذاكرة
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ها مَن الّنّص. ْث في دقيقٍة عن فكرٍة تعلّْمَت- 1 َتحدَّ

ً لفَظ اأَلحرِف الملّونِة: اقرأ الِفْقرَة اآلتيَة مراعيا- 2

فالّذئاُب عندما تخوُض قتااًل فرديّاً من أجِل قيادِة القطيِع، تُبقي على حياِة المنهزِم الذي يُبدي استسالَمه.

 : عاً صوَتَك بالنَّْبرِة المناسبِة للمعنى- 3 اقرْأ ُمَطوِّ

- ونتساءُل أماَم تلَك األفعاِل أَهذا مْن ِفعِل الَبَشِر؟! ال. 

- ألنَّ اإلنساَن ال يمكُن أْن يرتكَبها إال عندما يفارُق إنسانيََّتُه.

بّيْن مواطَن الجماِل في العبارِة اآلتيِة: 1 -

- َتحكي األغاني الحزينُة حكاياِت الّضحايا، حكاياِت األسير.

اقرأ الجملَتين اآلتيَتين، ثّم أكمْل بما يناسُب: 2 -

)افترسْتها األلغاُم( ،  المشبَّه: األلغاُم           المشبَّه به: .............

                                                        الكلمة الّتي دلّت على المشبّه به: .............

)َرِحُم األرِض(     ،  المشبَّه: األرِض          المشبَّه به: .............

                                                       الكلمة الّتي دلّت على المشبّه به: .............

  تحليُل األسلوب

أضْف إلى معلوماِتك 

ُر استخداُم األلغاِم األرضيِّة، واألسلحِة )البيولوجيِّة( والكيميائيِّة؛ ألنَّها  يُحظَّ

عشوائيٌّة، ال تميُّز بيَن المقاتليَن والمدنيّيَن، وتُسبُّب معاناًة ال مسّوغ لها.

 السالُح البيولوجّي: هو الّسالُح المصنَُّع من كائناٍت حيًّة تسبُِّب األمراض.

  تنميُة اأَلداء
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اّتخاُذ القرار

ْف   أواًل: تعرَّ

اقرأ القّصَة اآلتيَة، ثمَّ أَجْب عن األسئلِة التي تليها مَع رفقاِئَك:  ��
 الّسمكاُت الّثالثة

من  ِبَنجوٍة  الغديُر  ذلك  وكاَن  َسمكاٍت،  ثالُث  فيه  كاَن  َغديراً  أنَّ  َزَعموا 

اأَلرض، ال يكاُد َيقَربُُه أحٌد، َوِبُقربه َنْهٌر جاٍر.

فاتَّفَق أنَُّه اجتاَز بذلَك النّهِر صيَّادان، فأَبصَرا الغديَر، َفتواَعَدا أَْن َيرِجعا إِليه 

مكاُت الثَّالُث َقولَهما. َمِك، فَسِمَعِت السَّ بِشباكهما َفيصيَدا ما فيه من السَّ

بهما،  فاْرتاَبْت  األولى  ا  أمَّ والتّشاوِر.  بالتّفكيِر  وبدْأَن  الّسمكاِت  الخبُر  رّوَع 

يدُخُل فيه  الذي  المكاِن  ج على شيٍء حتَّى خرَجْت من  تُعرِّ فلم  وتخّوَفْت منهما، 

الماُء من النَّهِر إلى اْلَغدير.

وأَّما الثانيُة فإنّها مكَثْت مكاَنها حتى جاَء الّصيّاداِن، فلما رأَْتهما وعَرَفْت ما يُريداِن 

ا ذلَك المكاَن فحيَنئٍذ قالت: ذَهبْت لَِتْخُرَج من حيُث يدخُل الماُء، فإذا بهما قد َسدَّ

طُت في أمري، وهذه عاِقبُة التَّفريط، فكيَف الحيلُة على هذِه الحال؟ وقلَّما  َفرَّ

تنجُح حيلُة الَعَجلِة واإلْرهاقِ . َغير أنَّ العاِقَل ال َيْقَنُط من منافِعِ الرْأي، وال يْيَئُس 

على حاٍل، وال َيَدُع الرْأَي والُجهَد.

ثمَّ إنَّها َتماوَتْت، فطَفْت على وجِه الماِء ُمنقلبًة على َظْهِرها تارًة، وتارًة على 

بطِنها، فأَخَذها الصيَّاداِن فوضَعاها على األرِض بين النهِر والغديِر، فوَثَبْت إلى 

النهِر فَنجْت. وأّما الثّالثُة فلَم َتزل في إقباٍل وإِدباٍر حتى ِصيَدْت.

َشّكت

َيْيَئس

تظاهرت بالموت

فوّي الّتعبيُر الشَّ

ف.  عن كليلة ودمنة، بتصرُّ

ما ارتفَع من 
األرِض
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اأَلس��ئلة 

َضْت لُه الّسمكاُت الّثالثُة؟ ما الَموقُف الذي َتعرَّ 1 -

ما موقُف الّسمكِة األُولى بعد أن َسِمَعْت َقوَل الّصّياَدْين؟ 2 -

كيف استطاَعِت الّسمكُة الّثانيُة النجاة؟ 3 -

اقترْح ِخياراً آخَر بدياًل عِن خياِر الّسمكِة األُولى، ثّم وازْن بيَنُه وبيَن القراِر الذي اّتخَذْتُه الّسمكُة الثالثة. 4 -

وازْن بيَن الخياريِنِ قبَل اّتخاِذ القراِرِ مدقِّقاً في:- 5

- الهدف.

- اإليجابيّاِت والسلبيّاِت في الخياَرين المطروَحين.

- الفرضيّاِت والظروِف المحيطِة بكلِّ خيار.

  رّتْب خطواِت اّتخاِذ القراِر اآلتيَة مستفيداً من إجاباِت األسئلِة الّسابقة:

�  َوضُع الِخياراِت و البدائِل.

�  تحديُد الموقِف الذي يتطلُّب اتّخاَذ قراٍر صائب.

�  تحديُد الهدِف من اتّخاِذ القرار.

�  اتخاُذ القرار. 

�  اختباُر الِخياراِت بدراسِة إيجابيّاِتها وسلبيَّاِتها.

�  تحديُد الِخياِر األمثل.

�  دراسُة الَفرضيّاِت و الّظروِف المحيطة.

  اّتخَذْت كلُّ َسَمكٍة قراَرها، أيُّ القراراِت سبَقها تفكيٌر سليم؟

تعلَّْم
اّتخاُذ القرار: هو عمليٌّة تفكيريٌّة، تتناوُل الموقَف 

برؤيٍة جديدٍة بُْغيَة الوصوِل إلى قراٍر صائٍب.

تعلَّْم
خطواُت اتِّخاِذ القرار:

1- َجْمُع المعلوماِت المتعلِّقِة بالموقِف الَّذي نحتاُج إلى اتِّخاِذ قراٍر فيه.
2- َفْهُم الدوافِع واألسباِب المتعلّقِة بالموقف.

3- التّفكيُر في الخياراِت الممكنِة، وطرِح األفكاِر والحلول.
4- اختباُر الِخياراِت الممكنِة بتحديِد اإليجابيَّاِت والّسلبيَّات. 

5- اتّخاُذ القراِر األمثل.

تذّكْر دائماً
 القراُر الّصائب: هو قراٌر 

يسبُقُه تفكيٌر سليٌم.
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 ثانياً: تدّرب 

َم الّتفكيِر الذي يليِه: ناقْش رفاَقَك الّتخاِذ قراٍر ُيناسُب الَمْوقَف اآلتي ُمستخِدماً ُمنظِّ ��

          

اختباُر الِخياراِت والبدائل

الّسلبّياتاإليجابّياتالِخيار

 ثالثاً: طبِّْق 

 � اعرْض موقفاً من حياتِك اليوميَِّة، ثمَّ ادرِس الخياراِت المتاحَة أمامك الّتخاِذ قراٍر صائٍب.

ُمنّظُم الّتفكري

تحديُد الَموقف: ..........................................................................

الهَدف: ......................................................................................

الفرضّياُت والّظروُف الُمحيطُة بالموقف: ......................................

الِخياراُت والبدائل: ......................................................................

اعتاَد ياسٌر أْن يشترَي حاجاِته األساسيَّة بما يّدخُرُه مْن ماٍل.

ونتيجَة العدواِنِِ الّصهيونيِّ على غّزَة في فلسطيَن المحتلِة أصبَح أماَمُه خياران:

األّوُل: أْن يشترَي ما يحتاُج إليِه.

والثّاني: أْن يتبّرَع ألشّقاِئنا في فلسطيَن. 
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ابعة: الدَّرُس الثَّاني نصٌّ أدبّيالوحدُة الرَّ

إِضاءة:
وحقِِّه  اإلنساِن  قيمِة  إبراِز  على  اإلنساُن،  َوَضَعها  التي  والقوانيُن  الّسماويَُّة  الشرائُع  تُلحُّ 
يٍَّة من غيِر تمييٍز، ولكنَّ هناك َمْن ال َيستعِذُب الحياَة إال على ِحساِب  في الحياِة بكرامٍة وحرِّ

اآلخرْيَن. والصهاينُة مثاٌل صارٌخ على ذلَك.  

كاَن يومذاَك طفلً

غّسان َكَنفاني

)1972-1936(
كاتٌب فلسطينيٌّ اغتيَل في لبنان

مْن أهمِّ أعمالِِه:
" عائٌد إلى حيفا "

" أرُض البرتقاِل الحزيِن "
" رجاٌل في الّشمِس "

" القميُص المسروق ".
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ّي، وكانْت  مسَح الّزَبُد المتوّهُج باحمراِر الّشروِق رماَل الّشاطِئ الِفضِّ
البارحِة،  ليلِة  َنوَم  الُمسترِخَيِة  َسَعِفها  َتنُفُض عن  ُة  الُمْعَوجَّ النّخيِل  أشجاُر 
فوَق  َتشَمُخ  عّكا  أسواُر  كانْت  حيُث  اأُلفِق  إلى  الشوكيَّة  أذُرَعها  وترَفُع 
الّشماِل،  إلى  َحيفا ُمصِعداً  القادِم مْن  ريِق  الطَّ يميِن  اكنِة، وإلى  الدَّ رقِة  الزُّ
كاَن ُقرُص الّشمِس الكبيِر يُِطلُّ مْن وراِء التاّلِل َفيصبُُغ رؤوَس األشجاِر 
والماَء والّطريَق بلوٍن أُرجوانيٍّ ُمتضّرٍج بالحياِء الُمبّكر. تناوَل أحمُد َشّبابَة 
لِّة، واتّكأَ في ُركِن الّسيّارِة، وأخَذ ينُفُخ )َعتابا( َمجروحًة  القصِب من السَّ
لعاشٍق أَبديٍّ استطاَع أْن يعيَش في كلِّ الُقرى التي تتناثُر كنجوٍم أرضيٍّة 

ساكنٍة في طوِل الجليِل وَعرِضِه.

ِج، وكانِت  كانِت الحقوُل َتنسِرُح إلى اليميِن، تموُج باالخضراِر الُمضرَّ
ذلَك  وفي   ، يِّ الِفضِّ الّرمِل  َتَسلُِّق  في  اأَلبديَّة  ُمحاوالِتها  تواصُل  األمواُج 
الَكوِن الّصغيِر كانْت عالقٌة مْن نوٍع ما، غيُر منطوقٍة وغيُر مرئيٍّة، تربُط 
َباِح وهم  بيَن ِعشريَن إِنساناً لم يتبادلوا في حياِتهم كلِّها إال تحيَّة ذلَك الصَّ

ينتظروَن الّسيّارَة في شارِع الملِك فيصٍل في َحْيفا.
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كلِّ  مْن  الميناُء  هُم  امتصَّ ُعّماٍل  من  َمزيجاً  ذاك  الّصغيُر  العالَُم  وكاَن 
من  ونساًء  رجااًل  صاهروا  َحْيفا  قضاِء  من  حيَن  وفالَّ »الجليل«،  ثقوِب 
ليرى  َحيفا،  إلى  ه  أُمُّ أرسلَْته  الَفَرج«  »أمِّ  من  واحٍد  وطفٍل  َصَفٍد،  قضاِء 
إذا ما كاَن أبوُه ما يزاُل حيّاً، وهو يعوُد اآلَن بالجواِب، وامرأٍة تسعى إلى 
ِخطبِة فتاٍة لوحيِدها، وِسالٍل فيها طعاٌم وخبٌز مرقوٌق، وَشبّابٌة من قصٍب 

لفتًى أُغلقْت مدرستُه قبَل يوٍم واحٍد فقْط. 

كاَن يومذاَك طفلً

جمع َسَعَفة
وهي ورقة النخل

آلٌة موسيقيٌَّة
من القصِب
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َتَتسلُّق الّطريَق من حيفا إلى عّكا، إلى »المنشيِّة«، إلى »الّسميريِّة«، إلى  كانِت الّسيّارُة 
»المزرعِة«، إلى »نهاريا« ُملقيًة طواَل الّطريِق راكباً هنا وسلًّة هناَك.

قاَل رجٌل آلخَر يجلُس ُقرَبُه : هذا الفتى َيعِزُف على الّشبابِة جيّداً. إال أنَّ الّرجَل اآلخَر لم 
يُِجْب، وأَلقى الّطْفُل رأَسُه في ِحضِن العجوِز الّتي تجلُس قرَبُه وناَم، وأَحضَرِت امرأٌة أخرى ال 

ٍر، وجعلْت تنتظُر أْن يصحَو لِتطعَمه..  تعرُفه ُرقاقًة َمحشّوًة ببيٍض َمسلوٍق ُمبهَّ

سلِّتِه،  من  برتقالًة  صالٌح  اسُمُه  آخَر،  رجٌل  وتناوَل  الّطفَل..  وغّطى  ِمعطَفُه  رجٌل  خلَع 
يِت، ورَوِت  وقّدَمها إلى جاِره أّواًل كما تقتضي األصوُل، وتحّدَث رجالِن آخراِن عن َمْوسِم الزَّ
امرأٌة بدينٌة كانْت قد ذهبْت إلى الحجِّ قبَل عاٍم واحٍد، كيَف نسَف الّصهاينُة في يافا داراً لأليتاِم 
البُرتقاِل  ُفّوهِة شارِع »إسكندر عوض« ممزوجًة بحبَّاِت  ُجثُث األطفاِل على  تناثرْت  وكيف 

المفزورِة... 
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قبَل »نهاريا« بخمِس دقائَق، صحا الّطفُل وتوّهَجِت الّشمُس، وحّضَر رجٌل نفَسه ليغادَر 
ها حماٌر أَبيُض على َطَرِف الّطريِق، وصمتِت  الّسيَّارَة، وشوِهَدْت عربٌة ُمحّملٌة بالُخضاِر يجرُّ
الّشبّابُة، وقاَل الّسائُق بصوٍت ُمرتفٍع: »خير إن شاء هللا« وأَطلَّ الّرجاُل مْن َفوِق ظهوِر المقاعِد 
َح »ال.. إنَّهم صهاينٌة«، وقالِت الحاّجُة:  على الّطريِق و قاَل أَحمُد: »دوريّة«.. لكنَّ صالحاً صحَّ

َكها. »يا لطيف.. الطْف«.. ثمَّ وقفِت الّسيّارُة وأَطفأَ الّسائُق ُمحرِّ

اشاً قصيراً وهو يُِطلُّ برأِسِه  »انزلوا« قالَها جنديٌّ بلباٍس داكِن الُخضرِة َيحمُل ِمدفعاً رشَّ
على الّداخِل، نزَل الّسائُق أّواًل ُممسكاً بيِد الّطفِل، ثّم أُنزلِت النّساُء، وجاَء َدوُر الرجاِل فيما بعُد، 
بعنايٍة،  المعقودُة  البيُض  رُر  الصُّ وُفتحِت  الّسالُل،  بُقرِت  ثم  أَّواًل،  للَبشِر  دقيٌق  تفتيٌش  وجرى 
ِة لقائِدهما - وكاَن رجاًل َسميناً قصيراً يتمنطُق بمسدٍَّس  وأَعلَن الجنديَّاِن اللَّذاِن قاما بهذه المهمَّ
القصيُر  القائُد  وقاَل  الّسالِح.  مَن  خاليٌة  رَر  والصُّ الّسالَل  أنَّ   - سوداَء  ويحمُل عصاً  صغيٍر، 
لجنديٍّ وقَف إلى جانِبِه: »هاِت الّطفَل«، ثّم أشاَر إلى رجالِه بأطراِف أصابِعه إشارًة دائريًَّة، 
فانبرى هؤالِء إلى َوْضِع الّرجاِل والنّساِء في صفٍّ واحٍد على جانِب الّطريِق، وكاَن مجرًى مَن 

الماِء يمتدُّ وراَءهم مباشرًة، ثمَّ أحصى الَعدَد، وأَعلَن بالعبريّة خمسَة عشَر.
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ضرَب القائُد عصاُه السوداَء على َفِخِذِه ضربًة رقيقًة، وكاَن الّطفُل واقفاً إلى جانِبِه غيَر 
واٍع أليِّ شيٍء، ثمَّ ساَر بخطواٍت قصيرٍة حازمٍة أماَم الّصفِّ المترقِِّب، وقال: »إنَّها الحرُب 
ا نحُن فمجّرُد ِفئراٍن، ثّم تابع: تعالَْي أنِت - ومن  أيُّها العرُب، وأنتم كما تقولوَن َدْوماً شجعاٌن، أمَّ
مَن  اآلخِر  الّطرِف  ووقفْت على  كتِفها رّشاشاً  تُعلُِّق على  َصِبيٌّة  برزْت  وراِء سيّارٍة صغيرٍة 

الّشارِع - »هذِه حّصتُِك الَيْوَم«..

موا هناَك ُكتلًة ُمتراّصًة واحدًة  سقطوا في الخندِق، وَغرقْت وجوُههم وأَكفُّهم في الوحِل، وقد تكوَّ
ُع وَينساُب  ُب من تحِت أَجساِدهم وَيتجمَّ ِم اأَلحمِر َيتسرَّ ُمختلطًة اختالطاً دمويّاً، فيما كاَن َخيٌط مَن الدَّ

مَع جدوِل المياِه إلى الجنوِب.
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التفَت الّرجُل الّسميُن إلى الّطفِل، وانحنى قلياًل، وقال: »هْل رأيَت؟ تذّكْر هذا جيّداً، وأنَت 
تحكي القّصَة.... « ثمَّ انتصَب، وبعصاُه الّسوداِء َضَرَب الّطفَل على مؤّخرِتِه ودفَعُه إلى اأَلماِم: 
لْم  إذا  النَّاَر،  الَعَشرِة ثمَّ سأطلُق عليَك  »هيّا، هيّا اركْض بأقصى ما تستطيُع، سوَف أعدُّ إلى 
ِق الّطفُل شيئاً، ولبَث ثابتاً في األرِض كأيِّ  تكْن قد ابتعدَت بصورٍة كافيٍة«، وأّوَل وهلٍة لم يُصدِّ
التاليِة  اللّحظِة  وفي  والّصِبيَِّة،  الخندِق  بيَن  َبصَرُه  يُنقُِّل  المزروعِة حولَُه  اأَلشجاِر  مَن  َشَجرٍة 
ها تسلَُخ لحَمُه، ولم يكْن ثّمَة ما يفعلُُه غيَر أْن  ربُة األخرى بالعصا السوداِء، فأحسَّ جاءْتُه الضَّ
والبكاِء،  والّضباِب  الّدواِر  بَغشاوٍة من  َعْيَنْيِه،  أماَم  الّطريُق،  اغتسَل  للّريِح، وقد  يُطلَق ساَقيِه 
وبرغِم ذلَك، فقْد وصلْت إلى أُذَنيِه أصواُت ضحكاِتهم الّصاخبِة، فوقَف، لْم يدِر كيَف حدَث ذلَك، 
ولماذا، ولكنَّه وقَف، ووضَع كّفيِه في َجيَبي سراويلِِه، وساَر بخطواٍت ثابتٍة هادئٍة وَسَط الّطريِق 

مْن دوِن أْن يلتفَت إلى الوراِء.

وبيَنُه وبيَن نفِسِه فقْط أخَذ يعدُّ عّداً بطيئاً: واحد.. اثنان.. ثالثة.....

                                                                                  غسان كنفاني
من مجموعة )القميُص المسروُق(

)بتصّرف( - 1969
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e�:اًل أوَّ
ة؟- 1 أيَن جرْت حوادُث القصَّ

لماذا أرسلَِت األمُّ طفلَها إلى َحيفا؟- 2

اُب السيَّارة؟- 3 ما الشريحُة االجتماعيَُّة التي ُيمثِّلُها ركَّ

لَم فّتَش الجنوُد الّصهاينُة الّسيَّارَة؟ وعالَم تدلُّ طريقتُهم في الّتفتيش؟- 4

فَل، ولم يقتلوه؟- 5 لَِم ترَك الجنوُد الطِّ

e� :ًثانيا
: أكمِل المخّطَط اآلتي بالحوادث المناسبة الكتشاِف الَحْبكِة في القّصة- 1

االستيعاُب والفهم

م ُذروُة الّتأزُّ

.....................

الحدُث األّول

مدنيُّوَن )عّماٌل وفالحوَن و...(

يركبوَن سيّارًة

 الحدُث األخير

..............................

تعلَّْم
الَحْبكة: هي ترتيُب حوادِث القّصِة وربُطها وإحكاُمها لتصَل إلى الذُّروِة ثّم الحّل.

من دالئل الّسرد:

1- األفعاُل الّدالُة على الحوادث.

2- األلفاُظ الّدالُة على الّزماِن أو المكان.

الّسرد: هو نقُل وقائِع حادثٍة معيّنٍة أو مجموعٍة من الحوادِث المترابطِة بأسلوٍب شائق، وقد يتخلّله حوار.

تذّكرْ
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ٍّ من أدلَّة الّسرِد اآلتية: هات مَن القّصِة مثااًل لكل- 2

3- األلفاُظ الّدالُة على المكان.2- اأَللفاُظ الّدالُة على الّزمان.1- اأَلفعاُل الّدالُة على الَحَركة.

ُ سلوَك الّركاِب فيما يأتي: بَم تعلّل- 3

»ألقى الّطْفُل رأَسُه في ِحضِن العجوِز التي تجلُس قرَبُه وناَم، وأحضرِت امرأٌة أخرى ال تعرُفه ُرقاقًة 

الّطفَل،  أْن يصحَو لتطعَمه، خلَع رجٌل ِمعطَفُه، وغّطى  تنتظُر  ٍر، وجعلْت  ُمبهَّ ِبَبْيٍض مسلوٍق  محشّوًة 

وتناوَل رجٌل آخُر اسُمُه صالٌح برتقالًة من سلِّتِه، وقّدَمها إلى جاِره أّواًل«؟

ما المعنى المراُد من قوِل الكاتب:- 4

ُب من تحِت أجساِدهم،  ِم األحمِر يتسرَّ »اختلطْت أجساُد الّرّكاِب اختالطاً دمويّاً، فيما كاَن خيٌط مَن الدَّ

ُع، وينساُب مَع جدوِل المياه «؟  ويتجمَّ

3رسَم الكاتب لوحًة جميلة للمكان في بداية القّصة ما عالقُة ذلك بحوادِث القّصة؟ -5

3رضَخ الطفُل في نهاية القّصِة ألوامِر الضابِط الصهيونّي فركَض، ثّم ما لبث أْن توقََّف، وأخذ يعدُّ ببطء،  -6

ر ذلك؟  بَم تفسِّ

دفتِرَك الفراغاِت اآلتيَة بما يناسب: اِمأْل في - 1

مرادف:  انبرى ..........          متراّصًة ..........

ض�ّد :     تشمُخ  ..........          تتناَثـُر   ..........

( في كلٍّ مّما يأتي: بّيْن معنى كلمِة )قضاء- 2

- نساٌء مْن قضاِء َصَفٍد.

- أَحترُم رجاَل القضاِء.

- وقَع الحادُث َقضاًء وَقَدراً.

ما الَمقصوُد بالتركيَبْين اآلتَيْيِن كما وردا في الّسياق:- 3

هم الميناُء -  ثقوُب الجليل .. (  ) امتصَّ

المعنى اللّفظيُّ والّداللّي



111

 تدريباٌت قرائيَّة

 تدريباٌت لُغوّية

اقرأ المقطَع اأَلخيَر مَن القّصِة ُمراعياً: � 

- نُطَق أَصواِت اأَلحرِف اللّثويِّة نُطقاً َسليماً.         - تلويَن الّصوِت َبيَن االستفهاِم واألمِر والتّوكيِد.

َوار - َضِحكاِتهم. - الّضبط الّصحيح لبنية الكلمات اآلتية: العَشرة - َتسلَُخ - الدَّ

ِصْل في دفتِرَك بيَن الكلمِة والباِب الذي ترُد فيِه في المعجِم المدرسّي:  1 -

تتناثُرمرئيٌّةتناوَلتواصَلالكلمة

اءالنونالباب الميمالواوالرَّ

فّرِع الجذَر )نزَل( إلى أسماٍء تدلُّ على: 2 -

 

يف             المصيبة         مكان النزول             المكانة             الضَّ

اختِر الوزَن الّصحيَح مّما يأتي: 3 -

الَحياُء :  ) الُفعال   -  الَفـعال  -  الَفعاء (. 

السلُّة  :  ) الَفعلة   -   الَفّعة    -   الَعلّة (.              

يعيُش :   ) َيفيل    -   َيعيل    -   َيفِعل (.

أكمْل ما يأتي: 1 -

 - المشاعُر التي انتاَبْتني وأَنا أَقرأُ القّصَة هي: ......................

َحّوِل الجمَل اآلتيَة مَن الّتعبيِر المجازّي إلى التَّعبيِر الحقيقّي: 2 -

هُم الميناُء مْن كلِّ ثقوِب "الجليل". - وكاَن العالَُم الّصغيُر مزيجاً من ُعّماٍل امتصَّ

- القرى تتناثُر كنجوٍم أرضيٍّة. 

- يُطلُِق ساقيه للريح.

3استخرج من القّصة صورتين، ثم بّين أثرهما في تصاعد حوادِث القّصة.    -3

الّتذّوق
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يادِة في األفعال )2(  من معاني الزِّ
اقرأ النَّصَّ اآلتي:  � 

فِل وقِد  ميُن إلى الطِّ جُل السَّ اُب في الخندِق، وغرَقْت وجوُهُهم وأَُكفُُّهم بالوحِل، والتَفَت الرَّ كَّ تساقَط الرُّ

َة . ثمَّ انتَصَب وضرَب  ْر هذا جيِّداً وأنَت َتحِكي القصَّ ْت عيناُه، ثمَّ انحَنى قلياًل وقاَل: هْل رأْيَت؟ تذكَّ احَمرَّ

وداِء ودَفَعُه إلى األماِم: هيَّا اركْض بأقَصى ما تستِطيُع ، سوَف أُعدُّ إلى العشرِة ، ثمَّ  فَل بعصاُه السَّ الطِّ

سأطلُِق عليَك النَّاَر. 
�أ

اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أِجْب: � 

)ب()أ(

اُب في الخندِق كَّ تساقَط الرُّ

فِل ميُن إلى الطِّ جُل السَّ التَفَت الرَّ

ْت عيناُه   احمرَّ

انحَنى قلياًل 

ر هذا   تذكَّ

اُب في الخندِق    كَّ سقَط الرُّ

جُل نظَرُه لَفَت الرَّ

حِمَرْت عيناُه

حَنى جذَعُه 

ذكَر هذا 

1- وازْن بيَن الفعِل في القائمِة )أ(، وما يقابلُُه في القائمِة )ب( من حيُث المعنى.

ْم جدواًل ُمماثاًل ثمَّ ِصْل بيَن الفعِل المزيِد والمعنى الذي أفاَدُه:  2- صمِّ

َلانَفَعَلاْفَعلَّ افَتَعَلتفاَعَل الوزن  تَفعَّ

ْت التَفَت تساقَطالفعُل َر انحَنى احَمرَّ تذكَّ

فِة  المعنى الدُّخوُل في الصِّ
والمبالغة فيها

الُمطاوعُة 
ُجواالنقياد  لُب التَدرُّ الطَّ

المَبالغُة والتكلّف فيه 

  قواعُد اللُّغة

لب والمبالغة فيه.  لُب والتكلُّف فيه. و)افَتَعَل(: الطَّ َل(: الطَّ ُج والمشاركة. و)تفعَّ مْن معاني وزِن )تفاَعَل(: التََّدرُّ

فِة والمبالغة فيها. (: الدُّخوُل في الصِّ و)انَفَعَل(: الُمطاَوعُة واالنقياد. و)افَعلَّ

االستنتاُج:
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 � صنِِّف األفعاَل المزيدَة ) اصَفرَّ - اندَفَع - تألََّم - اقتَرَض - تجاَهَل ( في جدوٍل مماثٍل: 

يادِةوزنُُهالفعُل  المعنى الُمستفاُد مَن الزِّ

اقرأ، ثمَّ أِجْب: � 

يُن. - اركْض بأقصى ما تستطيُع.              - استغَفَر العبُد ربَّه.                  - استحجَر الطِّ

( ؟ وما وزُنه ؟  ما الفعُل الماضي للفعِل )تستطيُع1- 

اعِة؟  ( أِو التَّكلَُّف في الطَّ يادِة معنى )طاَع2-  ُد )طاَع( بمعنى وافَق والَن،هْل أفاَدْت حروُف الزِّ الفعُل المجرَّ

( في المثاِل الّثاني، أو طلَب المغفرة؟ يادِة معنى )المغفرة3-  هْل أفاَدْت حروُف الزِّ

ر( في المثال الّثالث، أو التحّوَل إلى حَجر؟4-  يادِة معنى )التحجُّ هْل أفاَدْت حروُف الزِّ

يادُة في كلٍّ مَن األفعاِل في العبارِة اآلتية:  ما المعنى الذي أفاَدْتُه الزِّ � 

فُل والَدُه: متى َيستْحِصُد القمُح كي أستِعدَّ للعمِل؟  استخَبَر الطِّ

تدريب

ل. من معاني وزِن )استفَعَل(: التَّكلُُّف والطلُب والتحوُّ   االستنتاُج:

مْن معاني الّزيادة في األفعال، وزن:

لب والتكلّف فيه.  َل(     :  الطَّ ج والمشاركة.          )تفعَّ )تفاَعَل(:  التََّدرُّ

)افَتَعَل( :  الطلب والُمبالغة فيه.                 )انَفَعَل(     :  االنقياد والُمطاَوَعة.

فة والمبالغة فيها.      )استْفَعَل( :  التَّكلُُّف والطلب والتحّول .  (   :  الدُّخوُل في الصِّ )افَعلَّ

القاعدة

تدريب

ب
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و تباَدلوا بعَض الكالِم)1(

عِن المحبَِّة والَمذلَّْة

ِم الغالي التُّراْب لوا أال نُهيَل على الدَّ وتوسَّ

قالَْت عيونُُهُم الّتي )انطَفأَْت( لتُشِعلَنا ِعتاْب:

ُموْد ال تدفنونا بالنَّشيِد، وَخلِّدونا بالصُّ



و إذا استرَسْلُت في الذِّكرى!)2(

نَما في جبَهتي ُعشُب النَّدْم

ْرُت على شيٍء بعيْد و تحسَّ

وَق، و إذا استسلْمُت للشَّ

تبنَّْيُت أَساطيَر العبيْد

و أَنا )آثْرُت( أَْن أجعَل من َصوتي َحصاة

خِر نَغْم! و مَن الصَّ

األس��ئلة 

استخرْج مَن النَّصِّ السابق اأَلفعاَل المزيدَة. 1 -

يادُة فيها. ِح المعاني التي أفاَدْتها الزِّ وضِّ 2 -

أعرْب ما تحَتُه خطٌّ إعراَب مفرداٍت وما بيَن َقوَسْيِن إعراَب ُجمٍل. 3 -

( بمعانيها الُمختلفِة في توجيِه ِرسالٍة قصيرٍة إلى أطفاِل  يادِة )تفاَعَل - افَعلَّ - استفَعَل- 4 استخدْم ِصَيَغ الزِّ

هاينُة مِن اعتداءاٍت على أطفاِل فلسطيَن. العالِم ُتبيُِّن فيها ما يقوُم به الصَّ

الّتقويُم الّنهائّي

)1( من قصيدِة عيوُن الموتى على األبواِب.

. )2( من قصيدِة يوميَّاُت جرٍح فلسطينيٍّ

محمود درويش
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ابعة: الدَّرُس الّثالث نصٌّ أدبّيالوحدُة الرَّ

إِضاءة:

الشاطِئ  إلى  ِه  وحرِّ غّزَة  مخيِّم  من حصاِر  هربْت  عندما   )غالية( أُسرُة  َتعِرُف  تكْن  لم 
أنَّ ِحَمَم الزوارق ِ الصهيونيِّة الحاقدِة َسَتْنَهِمُر عليهم، لِتحّوَل أَجساَد سبعٍة من أفرادها أَشالء 
متطايرًة على النّخيِل والّسحاِب، ومنُذ السادِس من َحزيران/ 2006م/ بقيْت )هدى( بنُت تلَك 

األسرِة صرخًة في آفاقٍ  يضيُع فيها الّصوُت زمناً وبقَي العدوُّ يقوُل: لجرائمي بقيَّة.

محمود درويش

)1941 - 2008 م(
شاعٌر عربيٌّ فلسطينّي.

مْن مجموعاِتِه الّشعرّيِة:
- عاشٌق مْن فلسطيَن.

- أوراُق الّزيتوِن.
- أعراٌس.

- أثُر الفراشِة.

رخة البنُت / ال�سّ

 اسُم اأُلسرِة الّتي تنتمي إليها )هدى(.



116

رخة البنُت / ال�سّ

على شاطِئ البحِر بنٌت. وللبنِت أهٌل

ولألهِل َبْيٌت. وللَبْيِت نافذتاِن وباْب  



وفي البحِر بارجٌة تتسلّى

بَصْيِد الُمشاِة على شاطِئ البحِر:

أَربعٌة، خمسٌة، سبعٌة

َيسُقطوَن على الّرمِل، والِبنُت تنجو قلياًل

أَلنَّ يداً من ضباٍب

يداً ما إلهيًّة أَسعفْتها، فنادْت: أبي

ياأبي! قْم لنرجَع، فالبحُر ليَس ألمثالِنا !

لْم يُجْبها أبوها الُمسّجى على ظلِِّه

في َمهبِّ الِغياِب



َدٌم في النّخيِل، َدٌم في الّسحاِب

يطيُر بها الّصوُت أعلى وأبعَد مْن

شاطِئ البحِر. َتصُرُخ في لَيِل بّريٍّة

ال صدًى للّصدى

فتصيُر هي الّصرخَة األبديَّة في خبٍر

عاجٍل، لم يعْد خبراً عاجاًل

عندما

عادِت الّطائراُت لتقصَف َبيتاً بناِفذَتْيِن وباْب!

                                                               محمود درويش  /  من مجموعِتِه: )أثُر الفراشِة(
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e�:اًل أوَّ
؟- 1  ما الحادثُة الرئيسُة في الّنصِّ

مان(.- 2 الّنصُّ يحمُل عناصَر القّصة، حّدْد منها الّشخصياِت، والبيئَة )المكان والزَّ

: ِّ رّتِب الحوادَث اآلتيَة بحْسِب تسلُسلِها في الّنص- 3

- استشهاُد أَفراِد اأُلسرِة الّسبعِة.             -  نجاُة البنِت )هدى(.   

- وجوُد األسرِة على شاطِئ البحِر.         -  عدُم إجابِة الوالِد ابنَتُه.

- َعْودُة طائراِت العدوِّ للقصِف.             -  َتسلِّي بارجِة العدوِّ بَصْيِد المشاِة.

e� :ًثانيا
ا يأتي: بّيْن سبَب كلِّ نتيجٍة ممَّ 1 -

يٍَّة.  - والبنُت تنجو قلياًل.           - لم يجْبها أبوها.           - َتصُرُخ في ليِل برِّ

ميز اإلجابة الصحيحة من اإلجابة الغلط فيما يأتي: 2 -

- بارجٌة تتسلّى بَصيِد الُمشاِة:       أ -  الّصهاينُة َيقتلوَن عن َغير قصٍد.

ب- الّصهاينُة َيقتلوَن ويستمتعوَن بالقتل. 

ج- الّصهاينُة يُحبّوَن الَمرَح والتّسليَة. 

حاِب:   أ -  لْن يموَت دُمُه، وسيُعطي كالنّخيِل والّسحاِب. - دٌم في الّنخيِل، دٌم في السَّ

ب- دُمُه يلّوُن النّخيَل والّسحاَب.  

ج-  دُمه غزيٌر.   

وُت أَعلى وأَبعَد مْن شاطِئ البحِر: - يطيُر بها الصَّ

أ- َصوتُها خفيٌف َضعيٌف.

ب- مأَل صوتُها الكوَن.

ج- اختلَط َصوتُها بَصوِت القصِف.

في الّنصِّ أصواٌت عّدٌة، اختِر الّصوَت األبقى في رأيَك مع التعليل:  3 -

- صوُت الجريمِة.              - صوُت الّضحيِّة.          - صوُت الشاهِد.

ما حكُم القانوِن الّدوليِّ اإلنسانيِّ في الحادثِة التي ورَدْت في القصيدِة وفَق قواعِدِه األساسّية؟ 4 -

، ما السبيُل الذي يضمُن حياَة  الّناِس وأَمَنهم؟ في ظلِّ الّتغاُفِل عن تطبيِق القانوِن الّدوليِّ اإلنسانيِّ 5 -

االستيعاُب والفهم
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ْم جدواًل مماثاًل في دفتِرَك، ثمَّ امأْلُه وفَق المثاِل: صمِّ 1 -

المعنى المقصودالمعنى المعجمّياأللفاُظ المشار إليها بخط

يٌد خفيٌّة منقذٌة التُرى ماء يتكاثف يحجُب الّرؤيةيداً مْن ضباٍب 

َرجُع الّصوتال صدى للّصدى

الفيء )ِظلُّ الشيء: شخصه(المسّجى على ظلّه

الّصيحُة الّشديدةالّصرخُة

نِة فيما يأتي: بيِّْن معنى الكلمِة الملوَّ 2 -

- لم ُيِجْب أبوها.

- لم َيُجِب الّرّحالُة ُدَوَل العالِم كلَّها.

- َيِجُب على الجميِع احتراُم القانوِن الّدولّي اإلنسانّي.

اقرأ الّنصَّ ُمراعياً ما يأتي: 1 -

   أ -  عالماُت الترقيِم إلبراِز المعاني.

وِت والحركة.    ب- إظهاُر المشاعِر بالصَّ

3احفِظ القصيدَة كاملًة، ثّم أَلِقها أماَم رفاِقَك ومدّرِسك. -2

.) ّية - ِظّل - خبر- 1 اجمع كاًل مّما يأتي: )بارجة - برِّ

.) علّْل كتابَة الّتاِء مربوطًة في كلمِة )مشاة- 2

هاِت من اأَلسُطِر األُولى للّنصِّ كلمًة ليَس لها مفرٌد من لفِظها. 3 -

 تدريباٌت لُغوّية

المعنى اللّفظيُّ والّداللّي

تدريباٌت قرائيَّة



119

ْم جدواًل مماثاًل في دفتِرَك، ثمَّ امأْلُه بالمطلوب وفَق الّنموذج:  - 1 صمِّ

الشعور الذي تثيره الصورُة أو العبارة

- في البحِر بارجٌة تتسلّى بَصيِد المشاِة.

- َتصُرُخ في ليِل بّريٍّة.

- عادِت الّطائراُت لتقصَف. 

- دٌم في النّخيِل، دٌم في الّسحاِب.

- ال صدى للصّدى. 

الخوُف ... الحقُد

اأَلبدّيِة،  الّصرخِة  )البنِت  ببقاِء  وانتهْت   ،) للعدوِّ وبارجٍة  وبيٍت  وأَهٍل  بنٍت   ( ب�وجوِد  القصيدُة  بدأِت  2 -

والبارجِة(.

ا يأتي: � اختر ما توحي به نهايُة القصيدِة ممَّ

- التَّسامح .                                                    - عفو العدوُّ عِن اأَلطفاِل.

. .                         - إبراُز قسوِة العدوِّ - الّصراُع مَع العدوِّ باٍق وُمستِمرٌّ

(؟  إالَم رمَز الّشاعُر ب� )البارجِة- 3

(؟ لَم استخدم الّشاعر كلمة )صيِد( في قوله: »بَصْيِد الُمشاِة على شاطِئ البحِر« ولم يستخدم )بقتل- 4

مثِّْل من الّنّص الثنَتْيِن من سماِت القصيدِة الحديثة. - 5

الّتذّوق

فاِئَدة
من سماِت القصيدِة القديمة:

- كلُّ بيٍت يكّون فكرًة مستقلة.

. - وحدُة القافيِة والرويِّ

- البيُت يتألُّف من شطَرْيِن متساوَيْيِن.

من سماِت القصيدِة الحديثة*:

- القصيدُة تتناول فكرًة واحدة.

. ُع القافيِة والرويِّ - تنوُّ

- األسطُر الشعريُّة غيُر متساويِة الطوِل.

- استخداُم الرمِز.

* المقصود بالقصيدِة القديمة )القصيدة العموديّة(، والمقصوُد بالقصيدِة الحديثِة )قصيدة التفعيلة(.
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)1(إسناُد الفعِل المعتلِّ إلى ضمائِر الّرفع

الفعُل المعتلُّ )المثال - األجوف(

اقرأ النَّصَّ اآلتي، ثمَّ أِجْب:  ��

اِطئ حتَّى انهمَرِت القذائُف من كلِّ مكاٍن، فأسقَطِت  ما إْن وصلَِت األسرُة إلى البحِر، ونزلَْت إلى الشَّ

العائلَة بأكَملِها. ونَجِت البْنُت بإرادٍة إلهيٍَّة من وابِل القذائِف، وراَحْت تكلُِّم أَباها الذي لم يستِطِع اإلجابَة، 

فتحاَوَر صوتُها مَع البحِر. 

وكاَن القصُف قد عاَد من جديٍد عنَدما ورَدْت في لْيٍل احَمرَّ ظالُمُه بدماِء األبرياِء، أنباٌء عن خَبٍر 

لم يُعْد عاجاًل. 

ُة واالعتالل.  حَّ- 1 بيِّْن نوَع كلٍّ مَن األفعاِل الماضيِة )وَصَل - نَجْت - عاَد( مْن حيُث الصِّ

ابقة، ثّم بّين نوَع الفعِل المعتّل.  حّدد موقَع حرِف العلِة في كلٍّ مَن األفعاِل السَّ 2 -

�أ

: ما كاَن أحُد أحُرِفِه األصليَِّة حرَف علٍَّة. وأحرُف العلَِّة هي: الفعُل المعتلُّ

                 ) األلف - الواو - الياء (. 

 أنواُعه:  1- المثـــاُل : )ما كاَنْت فاُؤُه حرَف علٍَّة(. 

             2- األجوُف: )ما كاَنْت عينُُه حرَف علٍَّة(. 

             3- النَّاقُص : )ما كاَنْت الُمُه حرَف علٍَّة(. 

تذّكرْ

  قواعُد اللُّغة

 ضمائر الّرفع المّتصلة هي:

التاء الُمتحّركة - ألُف االثنين - واو الجماعة - ياء المؤنّثة المخاطبة - )نا( الدالة على جماعة الفاعل - نون النسوة. 
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إسناُد الفعِل المعتلِّ )المثال( 
ِل الجدوَل اآلتي، ثمَّ أِجْب:  تأمَّ ��

مائِر إسناُد الفعِل المعتلِّ المثال ) وصل( إلى الضَّ

مير التغييراألمُرالتغييرالمضارُعالتغييرالماضيالضَّ

 المتكلُِّم
يحذف حرف العلّةأِصُلال يحدث فيه تغييروصْلُتأنا

نِصُل وصْلنانحن

 المخاطُب

يحذف حرف العلّةِصْليحذف حرف العلّةتِصُلال يحدث فيه تغييروصْلَتأنَت

ِصليتِصليَنوصْلِتأنِت
ِصالتِصالِنوصْلتُما1أنتما
ِصالتِصالِنوصْلتُماأنتما
ِصلُواتِصلوَنوصْلتُم2أنتم
3أنتنَّ ِصْلَنتِصْلَنوصْلتُنَّ

الغائُب

يحذف حرف العلّةيِصُلال يحدث فيه تغييروصَل هو

تِصُلوصلَْت4 هي
يِصالِنوَصالهما
تِصالِنوَصلَتا5هما
يِصلوَنوصلُواهم
يِصْلَنوصْلَنهنَّ

مائِر في الماضي؟  هْل حدَث تغييٌر عندما أسِنَد الفعُل إلى الضَّ 1 -
مائِر في المضارِع واألمر؟  ما التَّغييُر الذي طرأ على حرِف العلّة عندما أسِنَد الفعُل إلى الضَّ 2 -

ب

االستنتاج:

في المضارِع  ا  � إذا أسِنَد الفعُل الماضي المعتلُّ )المثال( إلى ضمائِر الرفِع ال يحُدُث فيِه أيُّ تغييٍر. أمَّ
واألمِر فُيحَذُف حرُف العلَّة. 

1 الضمير المتصل )التاء( و)ما( عالمة تثنية.                       2  الميم عالمة جمع المذكر.

3 النون المضاعفة عالمة جمع المؤنث.                               4   تاء التأنيث الساكنة حرف وليست ضميراً.

5 التاء للتأنيث، واأللف ضمير الرفع المتصل.
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إسناُد الفعِل المعتلِّ األجوف 
ِل الجدوَل اآلتي، ثمَّ أِجْب:  تأمَّ ��

مائِر إسناُد الفعِل المعتلِّ األجوف )عاد( إلى الضَّ

مير التغييراألمُرالتغييرالمضارُعالتغييرالماضيالضَّ

 المتكلُِّم
يعاُد حرُف العلّة إلى أصلهأعوُديحذُف حرُف العلّةُعْدُتأنا

نعوُدُعْدنانحن

 المخاطُب

يحذُف حرُف العلّةُعْديعاُد حرُف العلّة إلى أصلهتعوُديحذُف حرُف العلّةُعْدَتأنَت

يعاُد حرُف العلّة إلى أصلهعوِديتعوديَنُعْدِتأنِت

عوَداتعودانُعْدتُماأنتما

عوَداتعودانُعْدتُماأنتما

عوُدواتعودوَنُعْدتُْمأنتم

يحذُف حرُف العلّةُعْدَنيحذُف حرُف العلّةتُعْدَنُعْدتُنَّأنتنَّ

الغائُب

يعاُد حرُف العلّة إلى أصلهيعوُدال يحدُث فيه تغييرعاَد هو

تعوُدعاَدْت هي

يعودانعاَداهما

تعودانعاَدتاهما

يعودوَنعاُدواهم

يحذُف حرُف العلّةيُعْدَنيحذُف حرُف العلّةُعْدَنهنَّ

ما التغييُر الذي طرأ على حرِف العلّة عند إسناِد الفعِل الماضي المعتّل األجوف إلى ضمائِر المتكلّم  1 -

والمخاَطب؟ 

فِع التي ُحِذَف معها حرُف العلَّة، ثمَّ علِّْل سبَب الحذِف.  حّدد ضمائَر الرَّ 2 -

ج

تدريب

فِع في الماضي والمضارِع واألمر.  مائِر الرَّ ( إلى ضَّ أسِنِد الفعَل )وقَف �
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مِّ؟ ُل الفعِل بالضَّ َك أوَّ لَِم ُحرِّ 3 -

ميُر الُمستثنى من ذلك؟  هل حدث تغيير عندما أُسِنَد الفعُل الماضي المعتلُّ األجوُف إلى ضمائِر الغائب؟ ما الضَّ 4 -

ما التَّغييُر الذي طرأَ على حرِف العلَِّة عندما أسِنَد الفعُل المضارُع المعتلُّ األجوُف إلى غير نوِن النِّسوة؟ 5 -

ماذا حدَث عندماَ أسِنَد الفعُل إلى نوِن النِّسوة؟ اذكر السبب. - 6

ما التَّغييُر الذي أصاَب الفعَل المعتلَّ األجوَف عندما أسِنَد في األمِر إلى غيِر المفرِد المذّكر ونون الّنسوة؟  7 -

8- ما التَّغييُر الذي طرأَ على فعِل األمِر المعتلِّ األجوِف عندما أسِنَد إلى ضمير المفرِد المذّكر ونون الّنسوة؟

  

ِل كلٍّ منهما  مائِر في الماضي والمضارع واألمر، منتِبهاً إلى حركِة أوَّ أسنِد الفعلْيِن )قاَل - باَع( إلى الضَّ � 

عنَد اإلسناِد. 

اقرأِ ما يأتي، ثمَّ أِجْب:  ��

     قال الشاعر أحمد شوقي في الكتاب:

حابا لم  أجْد  لي  وافياً   إاّل   الكتابـا أنــا َمن َبّدَل  بالكْتــِب  الصِّ

تجُد  اإلْخواَن   ِصْدقاً     وِكذابـا تجــُد الكْتــَب علــى النّقــِد كما

ليــَس  بالواجِد   للّصاحِب  َعابا صاحــٌب إن عْبَتُه أو لــْم  َتِعْب

ْر  فيــِه  عْن ْمِت وَطابا   ُربَّ ليــٍل لــم نُقصِّ سَمٍر طاَل على الصَّ

تدريب

لُُه إذا كاَنْت ألُفُه  فِع، وُيَضمُّ أوَّ ُيحَذُف حرُف العلَِّة من الماضي األجوِف- 1 عنَد إسناِدِه إلى ضمائِر الرَّ
لُُه في غير ذلك.  ُمنقلِبًة عن واٍو في المضارِع، وُيكَسُر أوَّ

ُك ما قبَل حرِف العلَِّة  عنَد إسناِده إلى نوِن النِّسوِة، وُيحرَّ ُيحَذُف حرُف العلَِّة مَن المضارِع األجوِف - 2
مائِر.  المحذوِف بحركٍة تناسُبُه، وُيعاد إلى أصلِه عنَد إسناِدِه إلى بقيَِّة الضَّ

مِّ إذا  ُك بالضَّ إذا أسِنَد إلى المفرد المذكر ونوِن النِّسوِة، وُيحرَّ ُيحَذُف حرُف العلَِّة من األمِر األجوِف - 3
كاَن المحذوُف أصلُه واواً، وبالكسِر إذا كاَن المحذوُف أصلُه ياًء.

االستنتاج:

الّتقويُم الّنهائّي
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استخرْج فعاًل ُمعتاًل مثااًل، ثمَّ بّين الضمير الذي أسند إليه في المضارِع، واذكِر التَّغييَر الذي أصاَبُه. 1 -

ميَر الذي أسِنَد إليه في الماضي والمضارِع، واذكِر التَّغييَر  استخرْج فعاًل ُمعتاًل أجوَف، ثّم بيِّن الضَّ 2 -

الذي أصاَبُه.

مائِر في صيغِة األمِر، ثمَّ اذكِر التَّغييَر الذي أصاَب  ( إلى الضَّ أسِنْد كاًل مَن الفعلْيِن )وجد � عاب- 3

لة في كلٍّ منُهما. حرَف العَّ

ابقِة.  أعرِب الكلماِت التي وضَع تحَت كلٍّ منها خٌط في األبياِت السَّ 4 -

اإلمالء

نّفِذ النشاطين اآلتيين: ��

خاطْب بالعبارَتيِن اآلتيتيِن المفردَة المؤّنثة، واضبْط أواخَر الكلماِت بالشكل: 1 -

- أنَت تلميٌذ تحافُظ على ُكتِبَك، وتؤدِّي واجَبَك، وتحبُّ رفاَقَك ومعلَّمك.

ْهَت نظَرَك إلى شباِك الّصياِد فأعجَبَك ما فيِه من أسماك. - أنَت وجَّ

:) أتمْم كتابَة الكلماِت التي بيَن قوسيِن برسِم األلِف المناسبِة )ا - ى- 2

هطَل المطُر )فنمـ...( الزرُع، وعندما )مضـ...( الربيُع، و)دنـ...( موسُم الحصاِد )هو...( الفالُح بمنجلِه 

على سوِق السنابِل يجمُع الحبَّ فرحاً بما )جنـ...(، ومرَّ شيٌخ يتوكأُ على )عصـ...( فقاَل له: لو حصْدَت 

السنابَل باكراً بعَد تساقِط )الند...( لكاَن أسرَع وأسهل.

 اكتْب ما يأتي بخطِّ الّرقعِة ُمراعياً قواعَد كتابِة األحرف ) ج – ح – خ � (:

إمالٌء اْخِتبارّي

ُس على الّتالميِذ نّصاً ُيراعي فيِه وروَد الّضمائِر المنفصلِة والمّتصلِة المتحّركة. ُيملي المدرِّ

الخّط
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التّعليُق على صورة
ْف   أواًل: تعرَّ

تأّمِل الّصورَة اآلتيَة، ثّم اقرأ الّتعليقاِت الّتي تليها:  1 -

� االلتزاُم بالَمْوعِد المحّدِد عنواُن ُرِقيَِّك.

� الوقُت من ذهٍب إْن لم تستثمْرُه َذهَب.

م وَقتَك كي ال يدرَكَك الّزمُن. � نظِّ

� احرْص على أن تصَل في الوقِت المحّدِد.

� أن تصَل متأّخراً خيٌر من أاّل تصَل.

� الّركُض رياضٌة للجسِم.

ورِة َوْفَق النَّموذِج اآلتي: ابقِة والصَّ َبّيِن العالَقَة بيَن كلٍّ من التَّعليقاِت السَّ 2 -

الدَّاللةالّتعليق

الّسرعةالتزاُمك الموعَد المحّدَد عنواُن ُرقيَّك. 

َقَسماُت الوجِه تكشُف عن رغبٍة في تالفي التّقصيرالوقُت من ذهٍب إْن لْم تستثمْرُه َذَهَب.

الخطواُت الواسعُةاحرْص أْن تصَل في الوقِت المحّدِد.

................................نّظم وقتَك حتّى ال يدرَكَك الّزمُن.

................................أْن تصَل متأّخراً خيٌر من أاّل تصَل.

................................الّركُض رياضٌة للجسِم.

اختْر مّما يأتي الّسماِت المناسبَة لكلِّ جملٍة من ُجمِل الّتعليق: 3 -

اإليجاز- الّدّقة - اإلطالة - الّطرافة - الّسطحيّة - الُعْمق.

ناِتها. ْد مكوِّ 3 تأّمِل الصورَة اآلتيَة، ثّم حدِّ -2

الّتعبيُر الوظيفّي

تعلَّْم
الّتعليُق على الّصورِة أو الّرسم: هو جملٌة أو عبارٌة، وقد يكوُن كلمًة، تُْكَتُب أو تُْطلَُق شفويّاً 
تعبُّر عن مضموِن صورٍة انطالقاً من دالئَل َموجودٍة فيها، حيُث يُسِقُط المعلُِّق االنعكاساِت 

النفسيّة للصورِة عليه في تعليٍق، وقد يكوُن التّعليُق طريفاً أو جاّداً.

من خصائِص الّتعليِق: أَن يكوَن: 1- موجزاً. 2- دقيقاً يدلُّ على ُعْمِق النَّظِر.
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ناِتها.  ْد مكوِّ تأّمِل الّصورَة اآلتيَة، ثّم حدِّ 2 -

- 3 أكمِل الجمَل اآلتيَة بحيُث تصحُّ أن تكوَن تعليقاً يناسُب الصورة:

- شاهٌد على .........................                 - زالوا ومازالت ....................... 

- أبواٌب عالية، ودياٌر ..............                 - اإلنساُن يفنى، و ..................... 

 ثانياً: تدّرب 

اقرأ الّتعليَق اآلتي ودليلَُه، ثمَّ أَضْف تعليقاً ودلياًل مناسَبيِن له ِمن عنِدك: 1 -

التَّعليق: كونوا جميعاً وال تتفّرقوا.

ليل: وقوُف البّطِة األمِّ أماَم الفراِخ كأنّها تُوصيها. الدَّ

التَّعليق: ال تتعْب نفسك.

الدليل: عدُم تنقيِط الماِء.
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ضع َبيَن الَقوَسيِن رقَم الّتعليِق المناسِب لكلِّ ّصورٍة فيما يأتي: 4 -

)   ()   ()   (

)3( المرُء حيُث يضُع َنْفَسه.)2( الّزمُن ال ينتظُر كسواًل.)1( التّقاعُد ال يعني المحّطَة األخيرَة.

- حّدْد دلياًل لكلِّ تعليٍق مّما سبق.

 ثالثاً: طبِّق 

، ثمَّ اكتْب أكبَر عدٍد مَن التَّعليقاِت المستوحاِة من عناصِرها. َوِر اآلتيَةِ اختْر إحدى الصُّ
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الَوْحَدُة الَخاِمَسة
إَداَرُة الَوْقت

ل: ااِلْسِتَماع: ِوالَدُة قلَم. ْرُس اأَلوَّ الدَّ 1 .

ْرُس الثَّاِني: الِكتاب. الدَّ 2 .

ْرُس الثَّالِث: أوقاُت الَفراغ. الدَّ 3 .



129

، ُثمَّ أِجْب: اِستِمْع إلى الّنصِّ ��

e�:اًل أوَّ

؟  ُة للّنصِّ - 1 ما الفكرُة العامَّ

2 -:  أِشْر إلى الفكرِة الَّتي ال تنتِمي إلى فكر النَّصِّ

- عناويُن )عبد هللا النَّديِم( البارعُة دفَعِت الكاتَب إلى القراءة. 

- إنشاُء الكاتِب صحيفًة في طفولِتِه . 

حفيَِّة عادٌة الزَمِت الكاتب. - تجهيُز ورِق الكتابِة الصَّ

ُب الكاتِب على أصوِل الكتابِة الصحفيَّة. - تدرُّ

الُع الكاتِب على ودائِع مكتبِة بيِته.  - اِطِّ

ا يأتي: حيحَة ممَّ ِد العبارَة الصَّ - 3 حدِّ

- عْنَوَن الكاتُب مجلََّتُه اأُلولَى بمجلَِّة )األُستاذ(.   

حاَفِة.   ِل أمِر الكاتِب كاَنْت صناعَة الصِّ ورُة اأُلولى لِصناعِة القلِم في أوَّ - الصُّ

- اِبتعَد زمالُء الكاتِب عن قراءِة صحيفِتِه اأُلولى.   

- اِستفاَد الكاتُب من مجلَِّة عبِد هللاِ النَّديِم في إعداِد مجلَِّتِه.   

االسْتماعالوحدُة الَخاِمَسة: الدَّرُس األول

ِوالَدُة قَلم

االستيعاُب والفهم
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:ً eثانيا�

، ُثمَّ أِجْب: ًة ثانيًة إلى الّنصِّ اِستِمْع مرَّ ��

ا يأِتي:  اِختِر اإلجابَة الّصحيحَة ممَّ 1 -

ُة - السيرُة الذاتيَُّة(.  : ) الحديُث اإلذاعيُّ - المقالُة - الِقصَّ الفنُّ األدبيُّ الّذي يندرُج تحته النَّصُّ

ا يأتي:  ( معناها المناسُب ممَّ اختر لكلِّ كلمٍة من الكلماِت: )أِنَس - الُحظوة - الُمتأنِّق- 2

د  -  ألَِف واطَمأَّن  -  الحظُّ والنَّصيُب مَن الخير. المكانُة والَمنِزلة   -  الُمتِقُن والُمَجوِّ

ما ِسرُّ اتِّجاِه الكاتِب إلى صناعِة القلم؟ 3 -

أكمْل الفراَغ ِبما يناسُبُه َوفَق الّنمِط اآلتي:- 4 

- ودائُع المكتبِة الكتُب. 

- ودائُع المصاِرِف ......          - ودائُع العقوِل .......          - ودائُع القلوِب .......

اِستِمْع إلى المقطع األّوِل، ُثمَّ اكتِشف: ��

حافِة.  1- المقصوَد بـ :   - والدِة قلٍم.          -  صناعِة القلِم.          -  صناعِة الصِّ

2- المعنى الذي أفاده الفعُل )أعاِرُض( في كلٍّ من الجملَتْيِن اآلتيَتْين: 

أَي؟  - أُعاِرُض القصيدَة.                   -   أُعاِرُض الرَّ

أَكِمْل ما يأتي من ذاكرِتك:  ��

ُحِف منُذ ......... سنًة.  - إنَِّني أَعمُل في َتحريِر الصُّ

- مجلَُّة عبِد هللاِ النَّديِم كاَن اسُمها .........

- صحيفُة الكاتِب اأُلولَى كاَن اسُمها .........

 تمريُن الّذاكرة

االستماُع واالكتشاف
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وتيَّ ِبما يناسُب المعَنى:  اِقَرأ ما يأِتي ُمراعياً التَّنغيَم الصَّ 1 -

- أال يكِفي أنَّك أِنْسَت ِمن نفِسَك الُقدرَة على الكتابِة، فاتَّجْهَت إلى صناعِتها؟

 . - إَخالُِني اآلَن على حقٍّ

ْث في دقيقٍة ُمعبِّراً عن رأيَك في بلوِغ الكاتِب أَملَُه في الحياِة. تحدَّ 2 -

1-  أكِمْل باإلجابِة الصحيحِة مّما بين القوسين:

- الُمراُد من االستفهاِم في َقوِل الكاتِب: هْل من حاجٍة إلى البحِث عن ِسرٍّ لِهذا االتِّجاِه؟ هو: .......

ُب   -   االستفساُر عن مجهوٍل(.  ) النفُي   -   اإلثبات والتأكيد   -   التعجُّ

2-  اختِر اإلجابَة الصحيحة:

- يتَّسُم أسلوُب الكاتِب ب�ِ: 

أ- االعتماِد على الخياِل.                    ب- الوضوِح في التَّعبيِر.

ج- استخداِم األلفاِظ المنّمقة.                د- تسلسِل الفكِر تسلساًل منطقيَّاً.
 

تحليُل األسلوب

 تنميُة األداء

إبداُء الرأِي يتطلَُّب: عرَض الموقِف، ثمَّ إبداَء الرأِي فيه 

ِة والبرهاِن المناِسبَين. ماً بالُحجَّ ُمدعَّ

تذّكرْ
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َعْرُض ُمشِكلة

اآلخ��روَن،  يفهَمها  كي  تواجُهَك  ُمشكلًة  َتعرُض  كيَف  ��

ويساعدوَك على إيجاِد حلٍّ لها؟

ْف   أواًل: تعرَّ

أ.  خطواُت َعرِض المشكلة:
1- تحديُد الُمشِكلة: )َتراُكُم الّدروِس لدى بعِض التاّلميِذ في 

أثناِء الفصِل الدراسّي(.

2- جمُع المعلوماِت عن موضوِع المشكلِة.
3- تحديُد أَسباِب المشكلة: 

- إهماُل تنظيِم الَوقِت وتوزيِعِه بما يناسُب الّدروس. 

- إهماُل الُمتاَبعِة الَيْوميِّة للّدروِس واإلعداِد المسبُق لها.

- االنشغاُل عِن الّدراسِة بأشياَء بعيدٍة عنها.

- شروُد الّذهِن في أثناِء الِحّصِة الّدرسيّة.

4-  تحديُد نتائِج الُمشِكلة:
تراجُع التّحصيِل الّدراسّي  -  الّرسوُب  -  التّسّرُب  -  ِفْقداُن الكثيِر مَن المعلومات  -  الَفوضى.

ب.  أسلوُب عرِض المشكلة:
ما اإلجراءاُت الّتي تطلبها عرض المشكلة؟ 1 -

اختِر العبارَة الّصحيحَة التي تستخدُم  2 -
لَِعرِض المشكلِة مّما يأتي:

- التسلسُل المنطقيُّ في العرِض.

- وضوُح التّعبيِر عنها.

- التزاُم َموضوِع الُمشكلِة، وعدُم 

  الخروِج عنه.

- التوازُن في َشــرِح عناصرهـا،

   وتجنُُّب اإلسهاِب والتفصيل.

فوّي الّتعبيُر الشَّ

تعلَّْم
َعرُض ُمشكلٍة ما، يتطلُّب: تحديَد الُمشكلِة وأَسباِبها ونتائِجها.

من خصائص أسلوِب َعْرِض المشكلة:
- التسلسُل المنطقيُّ في العرض والوضوُح في التعبير.

- التزاُم موضوِع المشكلة وعدُم الخروِج عنه.
- استخداُم األلفاِظ والتراكيِب المالئمِة للموضوع.

- استخداُم األسلوِب المباَشر.
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- اســتخداُم اأَللفــاِظ والتـراكيــِب المالئمِة للَموضوع.

- استخداُم الَوصِف الخيالّي.

- استخداُم اأُلسلوِب الُمباشر.

 ثانياً: طبِّْق 

د أسبابها. تكثر الِخالفاُت َبيَن الّتالميذ في المدرسِة، وتتعدَّ

تعاوْن ورفيُقَك، وحّدْد قبَل أَْن تعّبَر شفوّياً: 1 -

المشكلة التي تريُد عرَضها:

أَسباَب المشكلة:

نتائَج المشكلة:

تحّدْث أَماَم رفقاِئَك عِن المشكلِة ُملتزماً شروَط المتحّدِث الّناجح. 2 -

ُم مهارتي في الّتعبيِر الشفوّيم النعمأقوِّ

وقفُت ُمنتصَب القامة.1

عرضُت الُمشكلَة بشكٍل متسلسٍل.2

توّسْعُت في التّعبيِر عن بعِض الِفَكِر الُمهّمة.3

استخدمُت اأَللفاَظ الواضحَة والُمعبّرة.4

عبّرُت بَصوٍت َمسموٍع للجميع.5

تلّكأُت في حديثي.6

نظْرُت إلى الحضوِر في أثناِء حديثي.7

الّتقويُم الّذاتّي
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نصٌّ أدبّيالوحدُة الَخاِمَسة: الدَّرُس الّثاني

إِضاءة:
الكتاُب صديُق اإلنساِن، يُْؤِنُس َوْحدَتُه، ويُضيُء ُظلمَتُه، ويسافُر به إلى ثقافاِت العالَِم، ويفتُح 

لُه آفاَق الُمستقبِل الُمشِرق. 

أحمد َشْوقي

)1868- 1932م(

 شــاعٌر عربــيٌّ مصــريٌّ  لُقَِّب 
بأميِر الّشعراِء. من أَعمالِه: 

ـــصـــَرُع  ـــات(، )َم ـــيّ ـــوق ـــّش )ال
ِكليوباْتَرة(.

الـكــتاب
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اًل: �eأوَّ
ل؟- 1  اعُر الكتاَب في الَبْيِت األوَّ ِبَم وصَف الشَّ

عٍة، اذُكْرها.- 2 اعَر في مظاهَر متنوِّ بَدْت ُصحبُة الكتاِب الشَّ

اعر؟- 3  شيِد في رأِي الشَّ الِح والكتاِب الرَّ ما العالقُة بيَن األِخ الصَّ

اعُر َبيَن َنوَعْيِن مَن الكتِب. فَما ُهما؟ - 4 ميََّز الشَّ

e�:ًثانيا
. َضْع ُعنواناً ُمناِسباً للمقطِع الثَّاِني- 1

. َ يَِّتها في رأِيك- 2 ، ورتِّْبها بحْسِب أهمِّ اذكْر ثالَث فواِئَد للكتاِب ورَدْت في النَّصِّ

اعُر خليل مطران:- 3 قاَل الشَّ

حـاِئـَف َســلوًة            لي ِفي الجلـوِس وفي الِقَيـاِم  أَِجـُد الصَّ
-  واِزْن بيَن َهذا البيِت، والبيِت الثَّامن مَن النَّصِّ مْن حيُث المعَنى. 

ابَع مَن النَّصِّ بأسلوِبَك. اشرِح البيَتين الثَّالَث والرَّ 4 -

الـكــتاب

 -1- 
ـَحابا َل بالُكْتــِب الصِّ أَنا َمــْن بدَّ لــم أِجـــْد لِـــي  واِفيـــاً إاِل  الِكَتابا- 1

َتِعـْب- 2    لْم  أْو  ِعْبَتُه  إِْن  احـــِب َعاَب�اصاِحٌب  ليــَس بالواجـــِد للصَّ

َدِنـــي جـدَّ أَْخلَْقُت����ه- 3  وَكَســاني  ِمْن ُحلِـــي الَفضِل ِثَيْاَباُكلَّمـــا 
-2- 

ِعـَتاَبـــاُصحَبـــٌة لــْم أْشــُك ِمنهــا ِرْيبًة- 4        يكلِّْفِنـــي   لـــْم   وِوَداٌد  

ْر فيـــِه عْن- 5       ْمــِت وَطـاَباُربَّ ليــٍل لــْم نُقصِّ َســَمٍر َطاَل على الصَّ

ملاًَل، َيطـــوي األحاديَث اقِتضاباإِْن يِجْدنــي  يتَحــدَّْث أو يِجـــْد- 6      
-3- 

التُّقى- 7     ُيْبِغيَك  اإِلْخــواِن  َواباصالِــُح  ورَشـــيُد  الكْتِب  يْبِغيَك  الصَّ

ِبــه ويســَتْأِنْس  يُطالِْعـــُه  َمــْن  َيِجـــِد  الِجــدَّ  َوال َيْعـــَدْم  ُدعابـــا- 8

االستيعاُب والفهم

ُة النقيصُة والمذمَّ

أْبلَيتُه

ّك ّن والشَّ الظَّ

يُعينُك على َنواله

أحمد شوقي
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ْح معَنى كلِّ كلمَتْيِن ُمتماثلَتْيِن في اللفظ فيما يأتي: وضِّ 1 -

أ- ذو الِجدِّ يصُل إلى هدِفه.         - منحِت الحياُة الَجدَّ الحكمة.  

يِء.        -  طاَبِت األْرُض. ب- طاَبْت نفُسُه عِن الشَّ

2 -: أكمْل ما يأتي َوْفَق سياقها في النَّصِّ

حاب(: ...        ج- ضدُّ )اقِتَضاب(: ... أ - جمع )واٍف(: ...         ب- مفرد )الصِّ

وِت والحركة.  َل مَن النَّصِّ ُمراِعياً تمثيَل المعَنى بالصَّ اِْقرأ المقطَع األوَّ 1 -

حابا، ِريبة ، الِجّد. الصِّ اِْقرأ الكلماِت اآلتيِة ُمراِعياً ضبط بنيتها ضبطاً صحيحاً: - 2

ألِق أماَم رفقائك المقطعين األّوَل والثَّاني غيباً.- 3

( كلماٍت تدلُّ على:  ُصْغ مَن الفعِل )يسَتْأِنُس- 1

يِء الذي يُسَتأَنُس ِبه .............  خِص الذي يسَتْأِنُس باآلخرين................           ب- الشَّ أ- الشَّ

وابا(.- 2   حاِك التَّركيَب اآلِتي: )يُْبِغيَك الصَّ

رتِِّب الكلماِت اآلتيَة بحسِب وروِدها في معجٍم يأخُذ بأوائِل الكلماِت:- 3

مت - الصوابا(   )صالِح - ُصحَبة - الصَّ

َمثِّْل ِمَن النَّصِّ لَِما يأِتي:  1 -

- ِطباُق إيَجاٍب: ......... 

- ِطباُق َسْلٍب: ........... 

ِب�َم يوحي الَجرُس الموسيقّي 2 -

�اِد( في      لحْرفي )الّس�ِيِن والصَّ

     الَبْيِت الخامِس؟ 

 تدريباٌت لُغوّية

المعنى اللّفظيُّ والّداللّي

  تدريباٌت قرائيَّة

الّتذّوق

تعلَّْم
ِه في الكالِم َسلباً أو إِيَجاباً. يِء وضدِّ باُق: هَو الَجمُع بيَن الشَّ الطِّ

ِطباُق اإِليَجاِب: الجْمُع َبْيَن الكلمِة وِضدِّها. مثال: ُمِجدٌّ - كسوٌل.
لِب:  الجْمُع بيَن الكلمِة وَنْفِيها. ِمثاٌل:  نْعَمُل وال يْعَملْوَن. ِطباُق السَّ
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الفعُل الُمعتلُّ الّناقص

ثمَّ أجب: تأّمِل الجدوَل اآلتي، ��

إسناد الفعل الماضي المعتّل الناقص إلى الضمائر

التغييررضيالتغييررمىشكاالضمير

 المتكلم
ال يحدث تغييررضْيُتيعود حرف العلّة إلى أصلهرميُتشكوُتأنا

رضْينارمْيناشكونانحن

 المخاطب

ال يحدث تغييررضْيَتيعود حرف العلّة إلى أصلهرميَتشكوَتأنَت

رضيتِرميِتشكوِتأنِت

رِضيتُمارميتُماشكوتماأنتما

رِضيتُما رميتُماشكوتماأنتما

رِضيتُم رميتُم شكوتمأنتم

رِضيتُنَّرميتُنَّشكوتنَّأنتنَّ

الغائب

ال يحدث تغييررضَيال يحدث تغييررمىشكا هو

رضَيْتيحذف حرف العلّةرَمْتشَكْت هي

رضَيايعود حرف العلّة إلى أصلهرَمياشَكواهما
رضَيتايحذف حرف العلّةرَمتاشكتاهما
يحذف حرف العلّةرُضوايحذف حرف العلّةرَمواشَكواهم
ال يحدث تغييررضْيَنيعود حرف العلّة إلى أصلهرَمْيَنشَكْوَنهنَّ

�أ

إس�ناُد الف�عِل المعت�لِّ إلى الّضمائ�ر )2(
  قواعُد اللُّغة

اقرأ النَّصَّ اآلتي، ثمَّ أِجْب: ��

إنّه الكتاُب.. صاحٌب وفيٌّ ودوٌد، ما شكا منّي يوماً، وما شعرُت بريبٍة أو قلٍق من ُصْحبتِه، فإْن قلّبُت 

منّي  ورضَي  صفحاتِه،  وطوى  ابتسامًة،  إلّي  رمى  بالملِل  شعرُت  وإْن  وأفاَض،  إلّي  تحّدَث  صفحاتِه 

اختصاراً للكالم.

 التاء للتأنيث، واأللف ضمير متصل.
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ما نوُع كلٍّ مَن األفعاِل المعتلَِّة )شكا - رمى - رضي( من حيُث موقُع حرِف العلَِّة؟- 1

(؟ ما أصُل حرِف العلَِّة في كلٍّ مَن الفعلْيِن )شكا - رمى- 2

 ) ابَق، ثمَّ بيِّْن: ما طرأ من تغييٍر على حرِف العلَِّة )األلف( في الفعلْيِن )شكا - رمى- 3 تأّمِل الجدوَل السَّ

اكنة ؟ عندما اتَّصلْت بهما تاُء التَّأنيِث السَّ

مائِر من غيِر واو  ( عندما أسِنَد إلى الضَّ ما  الذي طرأ على الفعِل النَّاقِص المعتلِّ اآلخِر بالياِء )رِضَي- 4

الجماعة؟ 

مائِر غير  (عندما أسِندا إلى الضَّ ما التَّغييُر الذي طرأ على حرِف العلَِّة  )األلف( في الفعلْيِن )شكا - رَمى- 5

الَّة على الفاعلْيَن، نون النِّسوة(؟ كة، ألف االثنيِن، نا الدَّ واو الجماعة )التاء المتحرِّ

(عندما أسندت إلى واِو الجماعة؟  ما التَّغييُر الذي طرأ على حرِف العلَِّة  في األفعاِل )شكا - رمى - رضي- 6

وما حركُة الحرِف الذي يسبُق الواو فيها؟

ماذا نستنتُج؟ 7 -

                 

مائَر التي أسِنَد إليها وما طرأ عليها من تغييٍر: ِد الفعَل المعتلَّ النَّاقَص فيما يأتي، ثمَّ اذكِر الضَّ حدِّ � 
قال أبو العتاهية في الحكمة:

با       َكأَنَّ الَمنايـا ال َتــروُح َوال َتغـدو َنَسوا الَموَت َفارتاحوا إِلى اللَّهِو َوالصِّ

قال ابو فراس الحمداني: 

دعـــوتـــَك للّجــــفِن القريـــِح الُمســـّهِد        لــــدّي وللنّـــوِم القليـِل المشّرِد

تدريب

االستنتاج

الَّة على  كة، ألف االثنين، نا الدَّ إذا أُسِنَد الفعُل الماضي النَّاقُص. 1 إلى غير واو الجماعة )التاء المتحرِّ

الفاعلين، نون النِّسوة( فحكُمُه ما يلي:

     � المعتلُّ اآلخِر باأللِف تَُردُّ األلُف إلى أصلِها.        � المعتلُّ اآلخِر بالياِء ال يحدُث فيه أيُّ تغييٍر.

اكنِة ُحذَف حرُف  إذا أُسِنَد الفعُل الماضي النَّاقُص. 2 إلى واو الجماعِة، أو اتَّصلْت به تاُء التأنيِث السَّ

العلِّة، وفتَح ما قبَل واو الجماعِة في المعتلِّ اآلخِر باأللِف، وُضمَّ ما قبلُه في غيرِه.  
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تأّمِل الجدوَل اآلتي، ثمَّ أجب:��

إسناُد الفعل المضارِع المعتلِّ الناقِص إلى الّضمائر

التغييرأرضىالتغييرأرميأشكوالضمير

المتكلم 
يقلب حرف العلّة ألفاً مقصورة أرضىيعاُد حرُف العلّة إلى أصلهأرميأشكوأنا

نرضىنرمينشكونحن

المخاطب 

ترضىترميتشكوأنَت

يحذُف حرُف العلّةترِضْيَنيحذُف حرُف العلّةترِمينتشِكيَنأنِت

ال يحدُث تغييرترضيانيعاُد حرُف العلّة إلى أصلهترميانتشكوانأنتما

ترضيانترميانتشكوانأنتما

يحذُف حرُف العلّةترَضْوَنيحذُف حرُف العلّةترُمْوَنتشُكْوَنأنتم

ال يحدُث تغييرترِضْيَنيعاُد حرُف العلّة إلى أصلهترِمْيَنتشُكْوَنأنتنَّ

الغائب

يقلب حرف العلّة ألفاً مقصورةيرضىيعاُد حرُف العلّة إلى أصلهيرمييشكوهو 

ترضىترميتشكوهي 

ال يحدُث تغييريرضيانيرميانيشكوانهما

ترَضيانترميانتشكوانهما

يحذُف حرُف العلّةيرَضْوَنيحذُف حرُف العلّةيرُمْوَنيشُكْوَنهم

ال يحدُث تغييريرَضْيَنيعود حرف العلّة إلى أصلهيرِمْيَنيشُكْوَنهنَّ

ابَق، ثمَّ بيِّْن ما طرأ من تغييٍر على حرِف العلَِّة في األفعاِل المضارعِة النَّاقصِة عندما  ِل الجدوَل السَّ تأمَّ 1 -

أسِنَدْت إلى واو الجماعِة أو ياء المؤنَّثِة المخاطبة؟ وما حركُة الحرِف الذي يسبُق كاًل منهما؟

( عندما أسِنَدا إلى ألف االثنْيِن، ونوِن  ما التَّغييُر الذي طرأ على حرَفي العلَِّة في الفعلْيِن )شكا - رمى- 2

النِّسوة في المضارع؟ 

ماذا نستنتُج؟ 3 -

ب
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االستنتاُج

أذا أسِنَد الفعُل المضارُع المعتلُّ اآلخِر إلى واو الجماعِة أو ياء المؤنَّثِة المخاطبة فحكُمُه ما يأتي: 1 .

3يحَذُف حرُف العلَّة. -	

	-3يَُضمُّ ما قبَل واو الجماعِة ويُكَسُر ما قبَل ياء المؤنَّثِة المخاطبة إذا كاَن حرُف العلَِّة المحذوف 

أصلُه واٌوً أو ياء، وتبقى الفتحُة على ما قبَل واو الجماعِة وياء المؤنَّثِة المخاطبة إذا كاَن حرُف 

العلَِّة المحذوف ألفاً.

إذا أسِنَد الفعُل المضارُع النَّاقُص إلى ألِف االثنْيِن أو نون النِّسوة، فحكُمُه ما يأتي: 2 .

�  يُعاُد حرُف العلِّة إلى أصله إذا كان ألفاً.  

�  ال يحدث تغيير إذا كان ياًء.

مائر: ما التغييُر الذي طرأ على حرف العلَّة في األفعاِل التي تحَتها خطٌّ فيما يأتي بعَد إسناِدها إلى الضَّ � 

اد يفتخر: قال عنترُة بُن شدَّ

َكأَنَّهــا َوالِرمــاُح  َعنَتــَر  اأَلدَهــِمَيدعــوَن  لَبــاِن  فــي  ِبئــٍر  أَشــطاُن 

قال شكيب أرسالن:

َكأَنَّهــا َوالِرمــاُح  َعنَتــَر  َرغــَم الِقلــْى َيــرووَن ِمــن أَبياِتــِهَيدعــوَن 

ومّي: قال ابُن الرُّ

ُســليما عيَنــْي  بغيــر  َبلقيــَسالَحَظاهــا  إلــى  َيصبُــَوا  فلــم  َن 

تدريب
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تأّمِل الجدوَل اآلتي، ثمَّ أجب:��

إسناُد فعِل األمِر المعتلِّ الناقِص إلى الّضمائِر

التغييرالفعلالتغييرالفعلالضمير

 المخاطب

يحذف حرف العلةارَضيحذف حرف العلةارِماشُكأنَت

ارِضيارِمياشِكيأنِت

ال يحدث تغييرارِضيايعود حرف العلة إلى أصلهارِمَيااشُكَواأنتما

ارِضياارِمَيااشُكَواأنتما

يحذف حرف العلةارُضوايحذف حرف العلةارُموااشُكواأنتم

ال يحدث تغييرارِضْيَنيعود حرف العلة إلى أصلهارِمْيَناشُكْوَنأنتن

ما الّتغييُر الذي طرأَ على حرِف العلِّة في فعِل األمِر المعتلِّ الّناقِص بعَد إسنادِه إلى المفرد المذّكر وياِء  1 -

المؤّنثِة المخاطبِة أو واِو الجماعِة؟

ما الّتغييُر الذي طرأَ على حرِف العلِّة في فعِل األمِر المعتلِّ الّناقِص بعَد إسنادِه إلى ألِف االثنيِن، ونوِن  2 -

الّنسوِة ؟

وازْن بيَن التغيراِت التي تطرأُ على فعِل األمِر المعتلِّ الّناقِص والتغّيراِت التي تطرأُ على الفعِل المضارِع   3 -

المعتلِّ الّناقِص بعَد إسناِدهما إلى الّضمائر. 

 

ما الّتغييُر الذي طرأَ على األفعاِل التي تحتها خطٌّ فيما يأتي بعَد إسناِدها إلى الّضمائر: 	  

ادنوا أيّها الّشباب منّي وعوا-  نصيحتي.

-  اسقيَن أيّتها الُممّرضاُت المرضى ماًء ُقراحاً، وداويَن ِجراحهْم بما يُشفي. 

تدريب

ج

االستنتاج

إذا أسنَد األمُر المعتلُّ الّناقص إلى الّضمائر يحدُث فيه ما يحدُث في المضارِع المعتل الّناقص.
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نصٌّ أدبّيالوحدُة الَخاِمَسة: الدَّرُس الّثالِث

إِضاءة:

ًة؛ فالوقُت ثروٌة من أهمِّ الثّرواِت الّتي  أصبَح التَّفكيُر بملِء أَوقاِت الفراِغ بما َينفُع حاجًة ُملحَّ

يُطالَُب اإلنساُن بالحفاِظ عليها.

أحَمد أِمين

)1886- 1954م(

 . كاتٌب عربيٌّ مصريُّ
مْن آثاِره:

- فجُر اإلْسالِم.
- ُضَحى اإلسالِم.

 . - َفْيُض الخاِطِر وِمنُه َهذا النَّصُّ

اأْوَقاُت الَفرَاغ
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اأَْوقاُت الَفراغ

-1-

وتحِصْيِل  الماِل،  السِتغالِل  »الخاُم«  ُة  المادَّ هَو  َمُن  الزَّ كاَن  إِذا   ...

َمِن  ِة، فكْم أَضْعَنا مْن ُكلِّ َذلَِك؟ ومْن نتيجِة َضياِع الزَّ حَّ الِعْلِم، وكْسِب الصِّ

ماِن،  الزَّ إهَماُل  تُسَتَغلَّ لوال  أْن  يُمِكُن  الثَّروِة كاَن  َضياُع كثيٍر ِمن مناِبِع 

والَجهُل باْسِتعَمالِِه، فكْم مَن األراِضي البوِر كاَن يُمِكُن أْن َتْصلَُح، ومَن 

ساِت الُمختلَفِة يُمِكُن أْن تُْنَشأَ وتُداَر  َس، ومَن الَمؤسَّ ركاِت يُمِكُن أْن تَُؤسَّ الشَّ

مِن َكساُد الكتُِب والمَجالِت  ماِن الفارِغ. وِمْن نتيجِة َضياِع الزَّ بُجْزٍء مَن الزَّ

ْأِن في عالَِم الكتُِب، فُهناَك القناَعُة  ْأُن في عالَِم الماِل، كالشَّ يَِّة... والشَّ الِجدِّ

بالَقليِل، والنَّْوُم على الوظيفِة، والعمُل الراِتُب الَّذي ال يدُعو إلى ُجهٍد، وال 

يبَعُث على تفكيٍر. 

-2-

لْسُت أُريُد مَن الُمحافَظِة على الوقِت أن يُمأَل ُكلُُّه بالعمِل، وأْن تكوَن 

الحياُة ُكلُّها ِجّداً ال هزَل ِفيها، وأْن تكوَن عاِبسًة ال َضِحَك ِفيها، فقْد كاَن َهذا 

هو المَثُل اأَلْعلَى في الُقروِن الوسَطى. وقد استْكَشَف ُعلماُء النَّْفِس أنَّ ِمْثَل 

ِتْيَن الُمدِمنْيَن على الِجدِّ كانُوا أْقَرَب إِلى الَقسَوِة على النَّاِس،  َهُؤالِء الُمتزمِّ

كاَن  َذلَِك  ِمْن  الَعكِس  وعلى  التَّساُمِح،  عِن  وأبعَدُهْم  رحَمًة،  ِبِهْم  وأقلَُّهْم 

ْن كانُوا َيِجدُّوَن ويلَعبوَن ويعَملوَن  ْحَمُة ِممَّ اإِلْحساُن والتَّساُمُح والَعْفُو والرَّ

ويمَرحون. 

-3-

تكوَن  وأاَّل  العمِل،  أوقاِت  الفراِغ طاِغيًة على  أوقاُت  تكوَن  أاَل  أُريُد 

أوقاُت الفراِغ َصميَم الحياِة، وأوقاُت العمِل على هاِمِشها، بْل أريُد- أكَثَر 

ِمْن َذلِك- أْن تكوَن أوقاُت الفراِغ خاِضعًة لُِحْكِم العقِل كأوقاِت العمِل؛ فإِنَّنا 

أرُض لم تُزَرْع

الثَّابت

استرخاء، راحة 

ُمتَزمِّت:  مفــرُده 
ُد في رأِيِه. الُمتَشدِّ



144

يٍَّة كاأللَعاِب  في العمِل نعمُل لِغايٍة، فيجُب أْن نْصِرَف أوقاَت الفراِغ لِغايٍة َكَذلِك؛ إّما لِفائدٍة ِصحِّ

ٍة نفسيٍَّة كالُمطالعاِت الِعلميَِّة أِو األدبيَِّة. ا لِلَذَّ ياِضيَِّة، وإِمَّ الرِّ

فَقْتُل  قْتُل الوقِت، فليَسْت غاَيًة َمْشروَعًة؛ ألنَّ الوقَت هَو الحياُة،  الغايُة هَي  ا أْن تكوَن  أَمَّ

عوَن في الَمقاِهي واألنِدَيِة  الوقِت قْتٌل للحياِة، فالذيَن يصِرفوَن أوقاَتُهم ِفي َنْرٍد أو ِشْطَرْنج، ويتسكَّ

ُرقاِت، ال يطلبُوَن إاِل قْتَل الوقِت، كأنَّ الوقَت عدوٌّ ِمْن أعداِئِهم. والطُّ

-4-

يُغيَِّر ِمْن موُضوَعاِت ُحبِِّه  ِبأنَّ اإلنساَن يستِطيُع أْن  ]ِمفتاُح الِعالِج لِهذِه الُمشكلَِة ااِلعِتقاُد 

َن ذوَقُه على أشياَء لم يُكْن  وُكرِهِه كَما َيشاُء، ويستِطيُع أْن يُغيَِّر ذوَقُه كَما َيشاُء، فيستِطيُع أْن يُمرِّ

ُقها ِمْن قْبُل، وعلى كَراِهَيِة أشياَء كاَن يِحبُّها ِمن قْبُل؛ َفِفي اسِتطاَعِة أغلَِب النَّاِس إِذا َقِوَيْت  يتذوَّ

يّاً، وإلى ما ينفُعُهم عقلِيّاً[، ومَن األَسِف أنَّ  موا أوقاَت فراِغِهْم إلى َما ينَفُعُهم ِصحِّ إراَدتُُهم أْن يَُقسِّ

خيَصِة، كاِفيٌة لِغذاِء عقولِِهم، َفُهْم  َة النَّاِس يعتِقدوَن أنَّ ِقراَءَة الِقَصِص الخفيَفِة، والمَجالِت الرَّ عامَّ

بِر  ِتِهم العقليَِّة، وهي ليَسْت إاِل ُمخدِّراً للعقِل . وقليٌل مَن الصَّ يلتِهموَنها الِتَهاماً، ويكَتفوَن ِبها في لَذَّ

يَِّة، والِقراءِة الُمفيدِة. وُكلُّ ُمثقٍَّف يستطيُع أْن يْخلَُق  ِة اإلراَدِة يجعُل المَتعلَِّم صالِحاً للدِّراسِة الِجدِّ وقوَّ

ُقُه، َسواٌء  ُع فيِه، ويَتعمَّ في نْفِسِه هوًى لِشْيٍء ِجدِّيٍّ ِفي نوٍع مْن أنواِع المَعارِف، يدرُسُه، ويتوسَّ

أكاَن أَدباً، أم ِعلَم  َنباٍت، أو حَيواٍن، أو تاِريَخ عْصٍر ِمَن الُعصوِر، أو أيَّ َضْرٍب مْن ُضروِب 

ِمْن يوِمِه لِدراَسِتِه، واالهِتَماِم ِبه؛  ُص ُجزءاً  الَمعارِف اإلنسانيَِّة، ثُمَّ يُثيُر رغَبَتُه فيِه، ثُمَّ يُخصِّ

ُة َغِنيٌَّة بأبناِئها  ِة، ولُه شخصيَّتُُه الُمحَتَرمُة؛ وإِذا األمَّ فإِذا هَو إنساٌن آَخُر. لَُه ناحيٌة مْن نواِحي الُقوَّ

َص فيِه مْن نواِحي  ِفي َشتَّى ُفروِع العلِم والَمعارِف والُفنوِن، تعَتِمُد على ُكلٍّ منهم فيَما َتَخصَّ

الحياِة، وإِذا النَّاُس في مَجالِِسهم َيرَقى حديثُُهم، ويستفيُد ُكلٌّ ِمن ُكلٍّ في نوِع معاِرِفه، وُضروِب 

ِصِه؛ وإذا الثَّقافُة ارتَقْت، والعقوُل اتَّسَعْت، والحياُة َسَمْت.  تَخصُّ

أحمد أمين
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اًل: َّ eأو�

ُة للنَّّص؟- 1 َما الِفكرُة العامَّ

رتِِّب الِفَكَر اآلتَيَة بَحْسِب وروِدَها في النَّّص:- 2

- إْخَضاُع أوقاِت الفراِغ لُِحْكِم العقِل كأوقاِت العمل. 

َمِن.  - آثاُر َضياِع الزَّ

يّاً وعقلِيّاً.  َمِن إِلى َما ينَفُع ِصحِّ - َضروَرُة تقسيِم الزَّ

- ِغَنى اأُلمِم بأبناِئها الُمتعلِِّمْين.

في َضوِء َفْهِمَك النَّّص:  3 -

أ -  اذكْر ثالَث نتائَج لَضياِع الوقت.

ب- جاء في نّص القراءة:

     ساد في القرون الوسطى أّن الحياة يجب أن تكون جّداً ال هزل فيها. ما رأيك في ذلك؟ 

ا يأِتي:  حيَحَة ِممَّ اِْختِر اإِلجابَة الصَّ 4 -

توَن الُمدِمنوَن َعلى الِجدِّ أْقرُب إِلى:  - الُمتزمِّ

ْحمة.       ب- اإِلحَساِن والتَّساُمح.        ج- الَقسوِة على النَّاس.   آ- الَعْفِو والرَّ

- يريُد الكاتُب ِمْن أوقاِت الفراِغ أْن تكوَن: 

َدة.        ب-  َصميَم الحياة .             ج-  طاِغَيًة على أوقاِت العمل.  آ -  لِغايٍة ُمحدَّ

- الُمحاَفَظُة على الوقِت ِمن ِوْجهِة َنَظِر الكاتِب َتعِني أْن ُيْمأَل الوقُت كلُُّه ب� : 

آ- العمِل.                  ب-  اللَّْهِو.                       ج-  العمِل والَمرِح. 

e�:ًثانيا

 : ا يأِتي- 1 علِّْل ُكاّلً ِممَّ

- قْتُل الوقِت ليَس غايًة َمشروَعة. 

- ِقراءُة الِقصِص الَخفيفِة ليَسْت كافَيًة لِِغذاِء العقل. 

االستيعاُب والفهم
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ميِِّز اإلجابَة الّصحيحَة من المغلوِط فيها فيما يأتي: 2 -

آ - الذيَن يعَملوَن ويمَرحوَن أْقَرُب في ِطباِعِهم إِلى التَّساُمح. 

َمن. روِر واللَِّعِب في ُجزٍء ِمَن الزَّ اِئُم والَوقاُر الُمتَِّصُل أنَفُع لِلمرِء ِمَن السُّ ب- الِجدُّ الدَّ

يَّة.  ُة اإِلرادِة، يجَعالِن الُمتعلَِّم صالِحاً لِلدِّراسِة الِجدِّ ْبُر وُقوَّ ج-  الصَّ

تعاَوْن مَع ُزَمالِئَك على إِكماِل ما يأِتي ُمسَتِعيناً بالنَّّص، وُمِضيفاً ما تَراُه ُمناِسباً:  3 -

يِجُب أْن َنْصِرَف أوقاَت الفراِغ لِفاِئدٍة:

يٍَّة، وِمْنها: ..........................................  ِصحِّ

عقلِيٍَّة، وِمْنها:  .......................................... 

اختِر مرادَف الكلمِة الملّونة مّما يأتي:   1 -

- أريُد أاَّل تكوَن أوقاُت الفراِغ طاِغَيًة على أوقاِت العمل.

يادِة(.  غَياِن  -  ُمتَجبِّرة  -  ُمَتجاوزُة الحدِّ في الزِّ )َكثيرُة الطُّ

- هْل َصرْفَت َزمَنَك فيَما ينَفُعَك؟ 

 )خلَّْيَت َسبيلَُه  -  أنَفْقَتُه  -  زيَّْنَتُه(.

ا يأتي:  نِة في كلِّ جملتين ممَّ ما معَنى الكلمِة الملوَّ 2 -

َماُح الُمثقََّفُة.            -     الُعقوُل الُمثقََّفُة. آ -  الرِّ

ب- اِْرتَقِت الثَّقاَفُة.              -      اِْرَتَقى الَجبَل.

ُجُل في َكالِمِه.   -      َهَزَل جَسُدُه؟ ج- َهَزَل الرَّ

َل ُمبِرزاً ُشعوَر األَسِف على َضياِع الوقت.  اِْقرأ المقطَع األوَّ 1 -

كِل ُمراِعياً الوْقَف وَعالماِت التَّرقيم. - 2 اِْقرأ المقطَع الرابَع ِقراءًة َمضبوَطًة بالشَّ

المعنى اللّفظيُّ والّداللّي

 تدريباٌت قرائيَّة
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حاِك الِعبارَة اآلتَية:  1 -

عوَن في الَمقاهي ال َيطلُبوَن إاِل قْتَل الوقت. إنَّ الَّذيَن يتسكَّ

أكمْل في دفترك الفراَغ َوْفَق النََّمِط اآلتي:  2 -

الِفْعُل اْسَتكَشَف ْوزنُُه: اِْسَتْفَعَل 

الِفْعُل )أضاع( وْزنُُه: ...........

الِفْعُل ........... وْزنُُه: اِْفَتَعَل

ُردَّ الفعَل المبنيَّ للمجهوِل إلى المبنّي للمعلوِم في الفقرِة اآلتيِة، وغيِّْر ما يجُب تغييُره: 3 -

ماِن والَجهُل باْسِتعَمالِِه، فكْم مَن األراِضي البوِر كاَن يُمِكُن أْن  » كاَن يُمِكُن أْن تُسَتَغلَّ لوال إهَماُل الزَّ

مَن  بُجْزٍء  وتُداَر  تُْنَشأَ  أْن  يُمِكُن  الُمختلَفِة  ساِت  الَمؤسَّ َس، ومَن  تَُؤسَّ أْن  يُمِكُن  ركاِت  الشَّ َتْصلَُح، ومَن 

ماِن الفارِغ «.  الزَّ

رّتِب الكلماِت اآلتيَة بحْسِب وروِدها في معجٍم يأخُذ بأوائِل الكلمات: 4 -

)اتّجه - ُمتِّصل - َيتوّسع(.

أيُُّهما أَقَوى ِفي الدَّاللِة على المعَنى؟ ولَِماذا؟  1 -

- قَرأَ الُكتَُب ِقراءًة دقيقًة.

- اِْلَتهَم الُكتَُب التهاَم الجائِع.

بيِّْن َمواطَن الَجماِل الموسيقيِّ في الِعبارِة اآلتَيِة:  2 -

الثَّقاَفُة ارَتَقْت، والُعقوُل اتَّسَعْت، والحياُة َسَمْت. 

عبِّْر عِن المعَنى اآلِتي ُمسَتخِدماً صورًة أُْخرى: 3 -

كأَنَّ الوقَت عدوٌّ ِمن أعداِئِهم.

 تدريباٌت لُغوّية

الّتذّوق

: الموسيقا.  من مواطن الجمال في النَّصِّ

ومن منابِع الموسيقا:

نهايِة  في  ِف  األحــرُ َتشابُُه   - التََّضادُّ   (

ْجُع"(. الجمل "السَّ

تذّكرْ
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الجامُد والُمشتقُّ - مصادُر األفعاِل الثالثّية

اقرأ الِفْقرَة اآلتيَة، ثمَّ نفِّذ األنشطة: ��

اً ال هْزَل فيها، وأْن  لْسُت أريُد من الُمحاَفَظِة على الوْقِت أْن يُمأَل كلُُّه بالعمل، وأَْن تكوَن الحياُة كلُّها ِجدَّ

تكوَن عابسًة ال َضِحَك فيها، فقد كاَن هذا هو المثُل األعلى في القروِن الُوسَطى، وكاَن خيُر النَّاِس َمْن 

َجدَّ ولم َيْهِزْل، َوَعَبَس ولم َيْضَحْك وواَصَل الَعَمل، وواصَل الِعباَدة، واسَتحَضَر الموَت في ُكلِّ لْحَظة، 

روُر قلَبه. فلم َيْدُخِل السُّ

ل األمثلة اآلتيَة، ثمَّ أجْب: تأمِّ ��

- لسُت أُريُد أن تكوَن الحياُة عابسًة ال ضِحَك فيها.

- هذا هو المَثُل اأَلعلى.

روُر قلَبه. - َيدُخل السُّ

إذا كانت كلمة  )عابسة( مشتقًَّة من )العبوس(، فممَّ اشُتقَّت كلمُة )األعلى(؟- 1

( من غيِرها أو أنَّها جامدٌة لم ُتؤخْذ من غيِرها؟ رور - قلب- 2 هل اشُتقَِّت األسماُء )ضِحك - السُّ

ميَّز ما يدلُّ منها على َمحسوٍس ُيدَرُك بالعقِل من َمحسوٍس ُيَدرُك بإِحدى الحواسِّ الَخمس. 3 -

ِة فيما يأتي: ميِِّز األسماَء الجامدَة من األسماِء المشتقَّ � 

     العامُل النشيُط يبني الحياَة بعَرِقِه، ويُعطي الكثيَر، وال ينتظُر مكافأة.

  قواعُد اللُّغة

�أ

االستنتاج

االسُم قسمان: جامٌد ومشتّق.

- االسُم الجامد: هو الذي ال يُؤَخُذ من غيِره. وهو نوعان: نوٌع يُدرُك بالعقِل، وآخُر يُدرُك بالحواّس.

- االسُم المشتّق: هو الذي يُؤَخُذ من غيِره.

تدريب

اًل: الجامُد والمشتّق  أوَّ
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اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أجْب: ��

يَّة.  َمِن كساُد الكتِب والمجالِت الجدِّ - مْن نتيجِة َضياِع الزَّ

مِن ينفُع الُخلُق. ِحُك واللَِّعُب في جزٍء معقوٍل مَن الزَّ - الضَّ

ابقة. استخرِج األسماَء الجامدَة من األمثلة السَّ 1 -

مّيْز ما يدرُك منها بالعقِل مما يدرُك بإحدى الحواسِّ الَخمسة. 2 -

ي االسَم الجامَد الذي  ُنسّمي االسَم الجامَد الذي ُيدرُك بإحدى الحواسِّ اس��َم ذاٍت، ماذا ُنسمِّ 3 -

ُيدرُك بالعقل؟

اقرْأ األبياَت اآلتيَة، ثمَّ امأل في دفترك الجدول بالمطلوب: ��

اعِر فوزي: قال الّشاعُر شفيق معلوف بمناسبِة إزاحِة الستاِر عن ُنُصٍب تذكاريٍّ ألخيه الشَّ � 

فوزي وما لَي في الخطوِب َيدانِ   ما هكــذا اأَلَخــواِن يلتقيــاِن

اِن    وَّ قدَّمُت َصدري للِعنـاِق فلم يقـعْ   إاّل على َحجـٍر من  الصَّ

قال الّشاعُر أبو فراس الحمداني ُمفتِخراً بنفسه: � 

يِف، َرْحَب الُمقلَِّد  متى تُخلُِف األيّام مثلي لكْم فتىً   طويَل نجاِدِ السَّ

الجامد

معنىذات

ب

االستنتاج

األسماُء الجامدُة نوعان: أسماُء ذواٍت وأسماُء معان.

اِت: هو اسٌم يُدَرُك بإحدى الَحواسِّ الخمس. اسُم الذَّ

اسُم المعنى: هو اسٌم يُدَرُك بالعقِل، وعنه تصدُر األفعاُل واألسماُء المشتقَّة.

تدريب
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اقرأ المثاَل اآلتي، ثمَّ أجْب: ��

   - كاَن خيُر النَّاِس في القروِن الُوسَطى َمْن واَصَل الِعْلَم والتَّجريب.

( على اسٍم جامٍد ذات أم على اسٍم جامٍد معنى؟ ريب- 1  أدلّْت كلِمتا )الِعلم - التجَّ

- 2 كيَف تدرُك معنى كلٍّ منهما، بالحواسِّ أم بالعقل؟

ماذا نسّمي االسم الجامد المعنى الذي تصدر عنُه األسماُء الُمشتّقة والفعل؟ 3 -

مُن والدَّاللُة على حدث. - 4 وازْن بيَن )المصدِر( والفعِل من حيُث الزَّ

 ماذا تستنتُج؟- 5

ْعُب - الِقَياُم - طامٌح. الُجوُد - َجاَد - الشَّ ميِِّز المصدَر فيما يأتي، ُثمَّ اسَتْخِدْمُه في جملٍة من إنشاِئَك:  �

اِقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أجْب: ��

مِن َكساُد الكتُب.    - َقْتُل الوقِت هو قْتٌل للحياة. اً ال هْزَل فيها.    - ِمْن نتيجِة َضياِع الزَّ - ليسِت الحياُة كلُُّها ِجدَّ

.  اذكْر فعَل كلٍّ من المصادِر اآلتية: جّد - هْزل - َضياع - َكساد - قْتل- 1

- 2 ما عدُد أحرِف كلٍّ منها؟

- 3 أجاَء وزُن مصادِر األفعاِل الثالثّيِة واحداً فيها؟  

- 4 أيمكُن االعتماُد على قاعدٍة معّينٍة لمعرفِتها؟

ب

االستنتاج

مان،  داً من الزَّ المصدُر: اسٌم جامٌد معنى يدرُك بالعقِل، وَيُدلُّ على الَحَدِث مجرَّ

وهَو األْصُل الّذي َتْصدُر عنُه األفعاُل واألسماُء المشتَّقة.

االستنتاج

مصادُر األفعاِل الثاّلثيِّة سماعيٌّة تُْعَرُف بالّرجوِع إلى المعاجم.

تدريب

ثانياً: مصادُر األفعاِل الّثالثّية

�أ
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( وفق النموذج:  م جدواًل مماثاًل، وامأله مّما يأتي ) دخَل - ذهَب - ُسرَّ    - صمِّ

وزُن المصدِر مضبوطاً بالّشكلمصدُرهالفعُل الّثالثّي

ِفعالًَةِكَتاَبًةَكَتَب

تدريب

االسُم قسمان: جامٌد ومشتّق. � 

االسُم الجامد: هو الذي ال يُؤَخُذ من غيِره.

االسُم المشتّق: هو الذي يُؤَخُذ من غيِره.

األسماُء الجامدُة نوعان: أسماُء ذواٍت، وأسماُء معان. � 

اسُم الّذات: هو اسٌم يُدَرُك بإحدى الَحواسِّ الخمس.

اسُم المعنى: هو اسٌم يُدَرُك بالعقِل، وعنه تصدُر األفعاُل واألسماُء المشتقَّة.

َتْصدُر عنُه  الّذي  ماِن، وهَو األْصُل  الزَّ من  الَحَدِث مجّرداً  َيُدلُّ على  اسٌم  المصدُر:  �

األفعاُل واألسماُء المشتقَّة.

�    مصادُر اأَلفعاِل الثاّلثيِّة سماعيٌّة تُْعَرُف بالّرجوِع إلى المعاجم.

القاعدُة العاّمة
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قاَل الجاح�ُظ:  � 

وَبَسَط  طْبَعَك،  وَشَحَذ  إْمَتاَعَك،  أَطاَل  فيِه  َنَظْرَت  إْن  الذي  هو  الكتاُب   «

َم أْلفاَظَك، َوَعَرْفَت بِه في شْهٍر ما ال َتْعِرُفُه مْن أفواِه  َد َبَناَنَك، وَفخَّ لَِساَنَك َوَجوَّ

َجاِل في َدْهر «.  الرِّ

اِستْخرْج من الِفقرِة الّسابقِة األفعاَل الّثالثّيَة، ثّم اِمأل الجدوَل اآلتي في دفتِرَك بالمطلوب: 1 -

وزُن الَمْصَدرمصدُرُهوزُن الفعلالفعُل الُثالثيُّ

َفَعٌلَنَظٌرفَعَلَنَظَر

اِستْخرْج من الِفقرِة الّسابقِة األسماَء الجامدَة ثّم صّنْفها في دفتِرَك َوْفَق الجدوِل اآلتي: 2 -

االسُم الجامد

معنىذات

اكتْب فقرًة ُتعبُِّر فيها عن أهّميَِّة الُمطالَعِة ُمْسَتْخِدَماً مصادَر اأَلفعاِل الثُّالثيَِّة اآلتية: 3 -

     )القراءة - الحّب  - المعرفة(.

الّتقويُم النهائّي

أطراُف األصابع
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كتابُة الهمزِة في كلمَتْي ) لَِئْن �  لَِئاّل (

اقرأ الّنصَّ اآلِتي ُثمَّ أجْب: ��

لَِئْن تُْخِضْع أوقاَت فراِغَك لُحكِم عقلَِك لََتظفَرنَّ بالُمْتَعِة والنَّْفِع معاً، فإْن ضيَّْعَت الوقَت أضعَت 
كثيراً من مناِبِع الثَّروة، فحاِفْظ على الوْقتِ  لَِئاّل َتِضْيَع حياتَُك في َعَبث. 

(، ُثمَّ بيِّْن نوَع الهمزِة في كلٍّ منهما.  ِل الكلمَتْين اآلتيَتين: )لَِئْن - لَِئاّل- 1 تأمَّ

ْدهما من الالَّم، ثمَّ بيِّْن نوَع الهمزِة فيهما.  جرِّ 2 -

( من حيث العمل. 3 د الفرَق بين )إْن وأَْن3- ُفكَّ التضعيَف في )أالّ(، ثمَّ حدِّ

( من حيُث الكتابة. تأّمل )فإْن(، ثمَّ وازْن بينها وبين )لَِئْن- 4

ماذا تستنتج؟  5 -

 

علّْل كتابَة الهمزِة على صورِتها في كلٍّ من الكلماِت التي ُوِضَع تحتها خطٌّ  فيما َيأِتي: 1 -

- قاَل تعالى: { لَِئْن َشَكْرتُْم أَلزْيَدنَُّكْم { )إبراهيم 7(

ٌة { )البقرة 150( - قاَل تعالى: { فولُّوا وجوَهكم شطَرُه لَِئاّل  يكوَن للنَّاِس عليكْم ُحجَّ

( فيما يأتي: أدخْل حرَف )الالم( على )إْن - أالّ- 2

- )أْن( تشعْر بالنشاط تُقبْل على الحياة.               - تحّدْث خيراً )أاّل( ينفَر منك اآلخرون.

اإلمالء

تدريب

الخّط

اكتْب ما يأتي بخطِّ الّرقعِة ُمراعياً قواعَد كتابِة أحرف )د - ذ - ر - ز(: � 

إذا دخَل )حرُف الالم( على )إْن( الشرطية الجازمة،  وعلى )أَْن( 

طة.  الناصبة تكتُب الهمزة فيهما َوْفَق قاعدِة الهمزِة المتوسِّ

االستنتاج:

يختاُر المدّرُس نّصاً ُيطّبُق فيه قاعدَة كتابِة الظروِف المتَّصلِة بما بعَدها وُيمليه على تالميِذه. إمالٌء اْخِتبارّي:
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إضافُة حواٍر إلى ِقّصة

ْف   أواًل: تعرَّ

اقرأ الِقّصَة اآلتيَة، ثّم نّفِذ اأَلنشطَة التي تليها: ��

األس��ئلة

أَعِد الحواَر الذي داَر َبْيَن األرنِب والكلب. 1 -

ا يأتي:- 2 اختِر الّسماِت التي ُتناسُب الحواَر الّسابَق ممَّ

قصيٌر- ُمِملٌّ - شائٌق -  مناسٌب للّشخصيّاِت -  أعلى مْن مستوى الّشخصيّاِت )فكريّاً(.

 كيَف تضيُف ِحواراً إلى قّصة؟ 

اِقرأ الحواَر الُمضاَف اآلتي، ثّم أجْب: ��

الكلُب: ال، ال أسعى لمصلحِة صاحبي.

األرنُب: إذاً لماذا تسعى؟

الكلُب: كنُت أركُض في بدايِة األمِر حبّاً بالركِض وراَء الّطرائِد الّضعيفِة أمثالِك.

األرنُب: واآلَن؟!

غير. الكلُب: مهما يكِن الّسبُب فلن أدَعَك َتفلُِت منّي، إنّني أكبُر منَك حجماً، وَقْفَزتي تعادُل أضعاَف حجِمَك الصَّ

األرنُب: يالَك مْن أَحمَق! إذاً اِلحْق بي، وأَنا أصَعُد هذا الجبَل الّشاهق.

الّتعبيُر اإلبداعّي

يّاُد كلَبُه وراَء أرنٍبٍ بّرّي، ُذِعَر األرنُب وأَطلَق  أْطلَق الصَّ

قوائَمُه للّريِح وراَح يعدو بعيداً أماًل بالنّجاة. 

وبعَد ُمّدٍة مِن المطاردِة الّشرسِة التفَت اأَلرنُب وقاَل للكلِب 

ُمستهزئاً: إنَّك لن تستطيَع اللَّحاَق بي مهما حاولَت.

قهقَه الكلُب وقاَل: لماذا أيُّها األرنُب الّضعيُف؟ أَجاَبُه اأَلرنُب 

أَلْجِلِ ِحمايِة نفسي وحياتي، وأنَت  أَعدو  نفِسه: ألنّني  من  واثقاً 

تعدو ألجِلِ َمصلحِة صاحِبِك.

من شروِط الحواِر الجّيِد أْن يكوَن:
سريعاً - شائقاً - قصيراً.

تذّكرْ

 )الكاتب إسكندر نعمة(.
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الحواَر  تناسُب  التي  العبارَة  ميِِّز  � 

المضاَف إلى الّنّص:

- الحواُر ينتمي إلى فكرِة الِقّصة.

عن  مـــعـــلـــومـــاٍت  يــضــيــُف   -

الّشخصيّتين.

- يحتوي ُعنصَر التّشويق.

- يناسُب الّشخصيََّتيِن في القّصة.

 ثانياً: تدّرب 

اقرأ الِقّصة اآلتيَة، ثّم أَْغِنها بحواٍر من عنِدَك ُمستعيناً بشروِط إضافِة الحواِر إلى قّصة: ��

 ثالثاً: طبِّْق 

ِة النَّمر واإلجاصِة، وأضْف إليها حواراً َوْفَق شروِط إضافِة الحوار. َعْد إلى قصَّ � 

تعلَّْم

من شروِط إضافِة الحواِر إلى قّصة أَن:

- يحافَظ على شخصيّاِت الِقّصِة األصليّة.

- يكوَن مناسباً لمستوى الّشخصيّات. 

- يضيَف معلوماٍت جديدًة عن الّشخصيّات.

- يشتمَل شروَط الحواِر الجيِّد.

صاَحْت ليلى خائفًة: ماما... ماما... فار.. فار.. أسرعي!

ها ُمهرِولًة، ومَعها ضيوُفها جميعاً وقد تناوَل كلٌّ  فهبَّْت إليها أمُّ

، حزاٍم، زجاجِة ماء!!  ِمْكَنسِة َقشٍّ يُدُه من سالٍح،  منهم ما طالتُه 

إليهم  تنظُر  المسكينَة  الّطفلَة  ليِجدوا  واحدًة  دفعًة  الَمطبَخ  وولُجوا 

ُمندهشًة، وهي تشيُر إلى إبريِق الّشاِي الُمنسِكِب فوَق َمْوقِد الغاز.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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ادسة الَوْحَدُة السَّ
ثقافٌة وِفْكٌر وفّن

ل: الموسيقا. الدَّرُس األوَّ 1 .

حات. الدَّرُس الثَّاني: الموشَّ 2 .

ابع )تدريٌب تقويمّي(.  الدَّرُس الثَّالث: الفنُّ السَّ 3 .
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ادسة: الدَّرُس األّول نصٌّ أدبّيالوحدُة السَّ

إِضاءة:

لِتُترِجَم  ألحانُها  تتداَعى  وجمالِها،  أحالِمها  سُموِّ  في  البشريَِّة  النَّْفِس  توقيعاُت  الُموسيقا 
األحاسيَس وَترقى بها إلى ُذرا الَجمال. 

وفي النَّصِّ اآلتي نُحلُِّق مَع َروعِة أَثِر الموسيقا في الَكْون.

وب يوسف َغصُّ

)1893 - 1972م(

أديٌب عربــيٌّ لبنانيٌّ  لــُه مقاالٌت 

َمجموعٌة، وديواٌن باسِم:

)َعْوَسجٌة ُملتِهبة(. 

املو�سيقا
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املو�سيقا

-1-
بيعِة الُمتصاعُد ِمن ِفجاِج األرض، الّدائُر  أيَّتُها الموسيقا ! أنِت نشيُد الطَّ

ماء.  في اِهتزازاِت اأَلثير، المتَّصُل بَعناِن السَّ
-2-

خوِر،  الصُّ قاِتماِت  على  الُمتالِطمُة  واألمــواُج  ُوُكناِتها،  في  يُر  الطَّ
ُة في ُمْنَفَسحاِت األرِض، كلُّ  الكائناِت  واِقي في ِوهاِدها، والغاباُت الُممتدَّ والسَّ
ُد أناِشيَدها في الَفضاِء على اختالِف أصَواِتها، وَتَباُيِن َنَغماِتها.         تَُصعِّ

-3-
ُمُه قطيُعُه إلى ُمنَحَدِر الجبِل، وكاَن اللَّيُل  اعي َذاَت يوٍم ، يتقدَّ َخرَج الرَّ
بيعُة  والطَّ واسِتتاٍر،  ارتعاٍش  في  فالنُّجوُم  الّنوِر.  هَجماُت  بِه  تذهُب  تكاُد 
لُه  واٍد  وأماَمُه  َملَساَء،  على صخرٍة  َفجلَس  ُرقاِدَها،  من  ناِهَضًة  تنتِفُض 
َر فيِه اللَّيُل، فال َترى فيِه إاِلَّ َظالماً. وُهناَك إلى  َهِة الجحيِم، تأخَّ هٌة َكُفوَّ ُفوَّ
منُه  َة الجباِل، وَقريباً  ِقمَّ نوبِر، كأنَّها أشباٌح هائلٌة، تطلُب  يميِنِه َغابُة الصَّ
يُر  ساقيٌة صاِفيٌة، تنساُب ُمترقِرَقًة بيَن ُمشَتَبِك الَقَصِب الَمائِل، وأخَذِت الطَّ

نوَبِر. ْت أنفاُسُه بيَن أنابيِب الَقصِب وُفروِع الصَّ َد الواِدي، فمرَّ تُنِشُد، وتنهَّ
اِعي ، فإذا أصواٌت َرخيمٌة، وَنَغماٌت مختلفٌة، تجتمُع  وأصاَخ الرَّ

ُمْؤتلِفًة، وتمتدُّ ُمنتِظمًة، ثُمَّ تدوُر في الفضاِء ُصُعداً.  
فثَقَبها،  قصبٍة،  إلى  َعَمَد  ثُمَّ  وُت؟  الصَّ هذا  ينبعُث  القصِب  أَِمَن  فقاَل: 

ونفَخ ِفيها، وكاَنت أّوَل آلٍة ِمن آالِت الموِسيقا.
-4-

َمفاِوِزها،  في  َيجدُّ  األرِض  في  وساَر  ناقِته،  َسناَم  العربيُّ  واعَتلى 
ماِء  ياُح بيَن ُكثباِن رمالِها، فأسَمعْت في ُسكوِن اللَّيل، تحَت السَّ وَمّرِت الرِّ

ماِل الَجاِمدة، صوتاً كأنُّه زفيُر اأَلياَمى. الّزاهرِة وفوَق ِبحاِر الرِّ

ُرق الواسعة الطُّ

َتباُعد

ُل النّهار أوَّ

أصَغى واستَمَع

ُعلُـّواً

الشــحم  مــن  كتــل   -
محّدبــة علــى ظهر 

البعير والناقة.
- جمــع مفــازة وهي 

الصحراء.
- الُمضيَئة.

- جمع أيّم: وهي المرأة 
التي فقدت زوجها.
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بِه،  ُفـؤاِدِه  ِنياُط  وارَتجَفـْت  بَخمَرِتــِه،  انتَشـى  وقِد  إلَيـِه،  فأَصَغى 
فانـدَفَع َحادياً:

) َخـلِّ الَمطاَيا َتْنِسُم الَجنوَبا     إنَّ لَها لَنبـأً َعجيبـَـا (

-5-
أيَّتُها الموِسيقا !

اِهتَزازاِتك، وِصغاُرها َتسَكُر  الُوحوِش َيسطو َعليها لَطيُف  َضواِري 
باُع  فالسِّ رؤوَسها،  رافعًة  نفِسها  على  تدوُر  ُمنَسابٌة  واأَلفاِعي  بأنغاِمك، 
وَمقرُّ  العواِطِف،  ُمستوَدُع  وهَي  باألكباِد،  فكيَف  آذاَنَها،  َتمدُّ  َصاِغرٌة 

المَشاِعر؟
-6-

فيِك  وتناَفَسْت  عوُب،  الشُّ تلقَّفْتِك  أقاِصيها،  إلى  األرِض  أقاِصي  ِمن   
واليونانيُّوَن  آثاِرِهم،  راِسخاِت  على  آالِتــِك  َنَقشوا  الِمصريُّوَن  ــُم:  اأُلَم
الّسباع،  بأنغاِمِك َضاِرياِت  ُضوا  الَجحيِم، واألعَراُب روَّ َسْوَرَة  ِبِك  َفَثؤوا 
َو»ُهوِميُروس« َتَغنَّى بإِلياذِتِه َعلى َصخرٍة أماَم البحِر، واألعَشى َفَتَن 
شيُد في َعَظَمِة ُملِكه واتِّساِع ُقدرِتِه استسلََم  القلوَب بألَحاِن َصنَّاجِتِه، والرَّ

.لَِنغماِت إِبراهيَم الُموِصلِّّي
-7-

 فَما أنِت أيَّتُها الموِسيقا؟
أَأَنِت لغٌة تتفاهُم ِبها النُّفوس؟

ُض بَها اأَلعَضاء. قُص َحركاٌت ُمنتَظمٌة، تَُسرُّ بَها العيوُن، وتُروَّ الرَّ

من  )القرن9ق.م(  يونانيٌّ  ملحميٌّ  شاعٌر  هوميروس:   
أشعاره اإللياذة.

 اإللياذة: هي أمُّ المالحِم الشعريَِّة العالميَِّة تقع في أربعٍة 
وعشريَن نشيداً.

شعِره  لِجودة  العرِب  بصنَّاجِة  لُقَِّب  جاهليٌّ  شاعٌر  األعشى:   
وصالحيَِّته للغناء. 

 الرشيد: من أشهر الخلفاء العباسيِّين )786-809 م(
موسيقيِّي  أشهِر  من  م(   804-742( الموصلّي:  إبراهيم   

العرب.

يء. - ما يُعلَُّق بِه الشَّ

- الُحداُء: الغناُء لإِلبل.

نوا َسكَّ
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بيعَة، وتحتِفُظ  والتَّصِويُر ألواٌن مختلِفٌة، وخطوٌط ُمرتَّبٌة ، َتسِرُق بَها الطَّ
بَها إِلى قاِدماِت الُعصور.

والِبناُء َعرُش الَفَخاِر، وَتاريُخ الدَّهر.
ا أنِت... فحَركاُت النَّْفِس، وَتصويُر الَعواِطِف، وَعْرُش القلب.  أمَّ

ٍة إلى ُحزٍن، وِمْن َهَوٍس إلى َسكينة. أَنِت تتالَعبيَن بالنُّفوِس، فِمْن َمسرَّ
ٍة أوَثْبِت القلوَب مْن صدوِرها  ٍة أَسْلِت َماَء ُشؤوِني بأنيِنِك ! وكم َمرَّ َكْم َمرَّ

خور! واِقي فوَق قاِسياِت الصُّ في لَحٍن تتدفَُّق فيِه نَغماتُِك تَدفَُّق السَّ
-8-

تهيََّجْت،  ُقلوٍب  فوَق  كوِن  والسُّ الِم  السَّ بأجنَحِة  رفَرْفِت  ٍة  َمرَّ ِمن  وكْم 
بعَد  َيُهبُّ  الَعليِل  كالنَّسيِم  فُكْنِت  تَزعزَعْت!  وُعقوٍل  تشنََّجْت،  وأعَصاٍب 

الَقيِظ، أو َكُسكوِن البحِر بعَد هيجاِنـه.

اًل: �eأوَّ

ل؟- 1  ِبَم َوصَف الكاِتُب الموِسيقا في المقَطِع اأَلوَّ

َل آلٍَة موسيقيَّة؟- 2  كيَف اكتشَف اإلنساُن أَوَّ

َما الِذي جعَل العرِبيَّ يندفُع في الُحداء؟- 3 

تنافَسِت األَُمُم في الموِسيقا، فَماذا فعَل كلٌّ ِمن: - 4

- الِمصريِّيَن.      - اليوَنانيِّيَن.      - اأَلعراِب؟

ُن ُكاًل ِمَن الِفَكِر اآلتية:  َحّدِد المقطَع الِذي يَتضمَّ 5 -

وح. - الموِسيقا لُغُة الرُّ

ُك مشاِعَر اإلنسان. - الموِسيقا تُحرِّ

- التَّأثيُر اإليجاِبيُّ للموِسيقا. 

َما ِفكرُة ُكلٍّ ِمَن المقطَعْيِن )الثَّاِني والَخاِمس(؟  6 -

االستيعاُب والفهم

مجاري الدمِع
في العين

شّدة الحّر

وب يوسف غصُّ
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e�:ًثانيا

ا َيأتي:  يقا في ُكلٍّ ِممَّ بّيْن أَثَر الموِس- 1

- َضواِري الُوحوش.                    - ِصغاُر الوحوش. 

باُع.           - القلوُب.  - األفاِعي.           - السِّ

ا َيأِتي:  مَّ ِ ِبَم ُتعلُِّل ُكاًل م- 2

ِل آلٍة موسيقيَّة.  بيعِة إِبَّاَن اكِتشاِف أوَّ أ -  َوْصُف الطَّ

ب- َنْقُش الِمصريِّيَن آالِت الموِسيقا َعلى آثاِرِهم؟ 

ريَف المناسَب لكلِّ فنٍّ من القائمة )أ(:  ْد من القائمِة )ب( التعَّ حدِّ 3 -

)ب()أ(

قُص  - الرَّ

- الموِسيَقا

- التَّصويُر

وض بها  األعَضاء. َحركاٌت ُمنَتَظمٌة تَُسرُّ بَها العيوُن، وتُرَّ

بيعِة، وتحتفُظ بها إلى قادماِت العصور. أَلواٌن مختلفٌة، وخطوٌط ُمرتَّبٌة، تسِرُقها من الطَّ

حَركاُت النَّْفِس، وَتصويُر الَعواِطِف، وَعْرُش القلب.

اِكتِشْف ِبناِء النَّصِّ َوْفق الُخّطِة اآلِتية:- 4

بيعِة والموِسيقا والَمشاِعر. الََّة َعلى الطَّ اِبع( المفرداِت الدَّ اِستخِرْج مَن الَمقطَعْيِن )الثَّاني والسَّ 1 -

اِستبعِد الكلمَة الدَّخيلَة على أُسرِة الكلماِت اآلتية: - 2

)تهيََّجْت - َتَشنََّجْت - تزعَزَعْت - َسكَنْت(.

المقّدمة

الموِسيقا

الَخاِتمةالعْرُض )الفكر(

المعنى اللّفظيُّ والّداللّي
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ا َيأتي:  حيحَة ِممَّ اِختِر اإلجابَة الصَّ 3 -

- معَنى )َهَوس( في قوله: )ومن هوٍس إلى سكينة(.

كوُن - اإلصابُة باإلغماء[.                                   ]طَرٌف مَن الُجنوِن - الهَيَجاُن - السُّ

يُر في ُوُكناتها(. - مراِدُف )ُوُكناِتها( في قوله: )الطَّ

                                 ] بيوتَُها - جحوُرَها - أعشاُشَها - أَقفاُصَها [.

- ضّد )مختلفة( في قوله: )التَّصويُر ألواٌن مختلفة(.

                                 ] ُمتباينة - ُمؤتلِفة - ُمتضاّدة - ُمتعاِرضة [.

نَتْيِن فيما َيأتي:  َما الفرُق في المعَنى بيَن الكلَِمَتْيِن الُملوَّ 4 -

- َوَصَل بالمثابَرِة الَعنان.              - أمسْكُت الفَرَس مَن الِعَنان؟  

اِربْط في دفتِرَك بيَن التَّركيِب في الحقِل )أ( وما يناسبُه في الحقِل )ب( فيما يأتي:  5 -

جاِع َسوَرُة الَبْرِدَسوَرُة الَغَضِبَسْوَرُة الَمْجِدالتركيب)أ( َسوَرُة الشُّ
في الحرِب

تُُهمعناه)ب( بطُشُهارتفاُعُهَسْطَوتُُهِحدَّ

ة.  كِل ُمراعياً التَّنغيَم في َسْرِد الِقصَّ 3 اِقرأ المقطَع الثَّالَث قراءًة مضبوطًة بالشَّ -1

3 ب. 2- ابَع ُمعبِّراً عِن االسِتْفهاِم والتَّعجُّ  اِقرأ المقطَع السَّ

ْم جدواًل في دفترك، ثمَّ امأْلُه مستعيناً بالُمعجم َوْفق اآلتي:  صمِّ 1 -

األيامىَضواٍرُمنَفَسحاٌتِوهاٌدِفجاٌجالجمع
مفرُده

حاِك العبارَة اآلتيَة في دفترك:  2 -

- فَما أنِت أيَّتُها الموِسيقا؟ أَأَنِت لغٌة تتفاهُم ِبها النُّفوس؟

- ........... العلوم؟ أأنِت لغٌة تتفاهُم ِبها  .......؟ 

- ...................؟ ................................؟ 

 تدريباٌت لُغوّية

 تدريباٌت قرائيَّة
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اقرْأ ما يأتي ثمَّ أجْب: 1 -

ٍة  ٍة إلى ُحزٍن، وِمْن هَوٍس إلى َسكينٍة. كْم مرَّ )أنِت تتالعبْيَن بالنُّفوِس، فِمْن َمسرَّ قاَل يوسف غّصوب:  �

واقي  ٍة أوَثْبِت القلوَب ِمْن ُصدوِرها في لْحٍن تتدفَُّق فيِه نغماتُِك َتَدفَُّق السَّ أَسْلِت ماَء شؤوِني بأنيِنِك! وكم مرَّ

خور!(. فوَق قاسياِت الصُّ

القلِب وحنيِنِه ولوعِتِه، وتلُمُس  الحزينِة عْن خفاَيا  العميقِة  بأنغاِمها  الموسيقا  )تُعبُِّر  وقالَْت مّي زيادة:  �

خينة(. ِجيَّة، وَينبوِع الَعَبراِت السَّ نفوَسنا ِبَترِجيِعها البسيِط، فتهتِدي فيَها إلى ُمسَتوَدِع العواطِف الشَّ

 � وازْن بيَن القولَين السابَقين من حيُث نظرُة كلٍّ من الكاتَبين إلى الموسيقا.

َن في القائمِة )أ(، بما ُيفيُده مّما وَرَد في القائمِة )ب(: ِصْل في دفترك ما لُوِّ 2 -

)ب()أ(

- أأَنِت لغٌة تتفاهُم بها النُّفوس؟ 

اعي فـإذا أصواٌت رِخيمة - أصاَخ الرَّ

- ال ترى فيِه إال ظالماً 

- ثُمَّ َعمَد إلى قَصَبٍة فَثَقَبها

الُفَجاءة

التَّرتيُب والتَّعقيب

االستفَهاُم

النَّهُي

النَّفُي

ُدلَّ على أَركاِن التَّشبيِه الَموُجوَدِة فيَما يأِتي: 3 -

بيعة. - كنِت كالنَّسيِم العليل.                     - أنِت نشيُد الطَّ

الّتذّوق

فاِئَدة

من أركاِن الّتشبيه:  

- المشبَُّه، والمشبَُّه به، وأداُة التَّشبيه.

- َقْد تُْحَذُف أداُة التشبيِه ويبقى المشبُّه والمشبُّه به.
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باعيَّة مصادُر األفعاِل الرُّ

اِقرأ الِفقرَة اآلتيَة، ثمَّ أجْب عِن األسئلة:  ��

اعي، فإذا أصواٌت رخيمٌة، وَنَغماٌت مختلفٌة، تجتمُع ُمؤتلِفًة، وتمَتدُّ ُمنتِظمة. وأصاَخ الرَّ

حراِء، فأسَمَعْت في ُسكوِن اللَّيِل صوتاً كأنَُّه زفيُر األياَمى، فأْصَغى  يُح بيَن ُكثباِن رماِل الصَّ ِت الرِّ ومرَّ

، وقِد انتَشى بَخمرِته. إليِه العربيُّ

(؟ وما وزُن كلٍّ منها؟ ما عدُد أحرِف كلٍّ من األفعاِل )أصاَخ - أسَمَع - أْصَغى- 1

صنِِّف الفعلين )أكرم - أعلََم( في جدوٍل َوْفَق اآلتي:- 2

وزُنُهمصدُرهُنوُعُهوزُنهُالفعلُ

إِْفَعالإِْسَماعصحيحأفَعَلأسَمعَ

المصادُر  أهذِه   .) )إْفَعال � وْزِن  على  مصدُرُه  وجاَء  )أفَعَل(،  وْزِن  على  األفعاِل  هذِه  مْن  ُكاًل  أنَّ  الِحْظ 

سماعّيٌة أم قياسّية؟

اِمأل الجدوَل اآلتي في دفتِرَك َوْفَق المطلوِب، ثمَّ أجْب: 3 -

وزُنُهمصدُرُهنوُعُهوزُنُهالفعلُ

إِْفَعالإِْصغاءمعتلُّ الالِمأفَعلَأْصَغى

أْعلَى

إَِفالَةإَِصاخةمعتلُّ الَعْيِنأفَعلَأَصاَخ

أقامَ

حِة واالعتالل؟ - ما نوُع الفعلين )أَْصَغى - أََصاَخ( من حيث الصِّ

- ما التَّغييُر الَّذي أصاَب مصدَركلٍّ منهما؟

ي المصادَر الَّتي نِصُل إليَها بحْسِب ضوابَط محدَّدة؟ ماذا ُنسمِّ 4 -

  قواعُد اللُّغة

�أ
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(، ُثمَّ اذكْر وزَنه. هاِت مصدَر ُكلٍّ من األفعاِل اآلتيِة )أسَعَد - أْثَرى - أَناَر �

اِقرأ الِفقرَة اآلتيَة، ُثمَّ أِجْب:  ��

ؤوا مشاعَرُهم مَن األحقاِد، وقد غنُّوا إِلبلِِهم ُحداًء  باِع، وَبرَّ َب اأَلعراُب بأنغاِم الموسيقا ضارياِت السِّ درَّ

ال ينساُه الدَّهر.

ابقِة َوْفَق الجدوِل اآلتي: باعيََّة الواردَة في الِفقرِة السَّ صنِِّف في دفترك األفعاَل الرُّ 1 -

وزُنُهالفعُل
نوُع��ه

وزُنُهالمصدُر
معتلُّ الالَِّممهموُز الالَِّمسالٌِم

تدريبسالمدّرب

تفِعلةمهموُز الالَِّمفّعلبّرأ

َتغِنيةمعتلُّ الالَِّمغنّى

ابَق، ُثمَّ استنتْج ضوابَط مصادِر األفعاِل الواردِة فيه.  الحِظ الجدوَل السَّ 2 -

االستنتاج

( مصدٌر قياِسّي. باعيِّ على وزِن )أَفَعَل ¯ مصدُر الفعِل الرُّ

 .) باعيُّ صحيحاً على وزِن )أفَعَل( كاَن مصدُرُه على وزِن )إِْفَعال ¯ إذا كاَن الفعُل الرُّ

( تُقلَُب الُمُه في المصدِر همزًة. وإذا كاَن  باعيُّ معتلَّ الالَِّم على وزِن )أفَعَل ¯ وإذا كاَن الفعُل الرُّ

بتاٍء  ُض عنَها  المصدِر، ويُعوَّ تُحَذُف عينُُه في  الَعْيِن على وزِن )أفَعَل(  باعيُّ معتلَّ  الرُّ الفعُل 

مربوطٍة في آخِره.

ب

تدريب

َل( مصدٌر قياسّي.االستنتاج باعيِّ على وزِن )فعَّ -  مصدُر الفعِل الرُّ
وزِن  على  مصدُرُه  كان  َل(  )فعَّ وزِن  على  صحيحاً  باعيُّ  الرُّ الفعُل  كاَن  إذا    -

)َتْفِعيل(. 
َل( معتلَّ الالَِّم أو مهموَزَها جاَء مصدُرُه  باعيُّ على وزِن )فعَّ -  وإذا كاَن الفعُل الرُّ

على وزِن )َتْفِعلَة(. 
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(، ُثمَّ اذكْر فعَل كلٍّ  منها ووزَنه.   اذكْر وزَن كلٍّ مَن المصادِر اآلتيِة )َتصوير- َتنِمية - َتوِضئة �

اقرأ الِفقرَة اآلتيَة، ُثمَّ أَِجْب:  ��

ناَفَسِت اأُلمُم بعَضها بعضاً في الموسيقا، َفَساهَم ذلَك في تطويِرها، وحاَفَظ على تُراِثها.

 ما وزُن كلٍّ مَن األفعاِل ) ناَفَس - ساَهَم - حاَفَظ (؟- 1

 هات مصدر الفعلين )ساَهَم - حاَفَظ( وفق النموذج اآلتي: - 2

وزُن المصدِرالمصدُرالفعُل

ُمفاَعلةُمناَفسةناَفَس

- 3 ماذا نستنتُج؟

ْفهما في جملٍة عن َعَظمِة  باعيَّْيِن الوارَدْيِن في الجملِة اآلتيِة، ُثمَّ وظِّ اذكْر ِفعَل كلٍّ مَن الَمصدَرْيِن الرُّ � 

فنِّ البناء:

داِن ُعلُوَّ َشأِنها. حاُم والمبارزُة بيَن األَمِم في الموسيقا يُؤكِّ - الزِّ

ج

تدريب

تدريب

االستنتاج

باعيِّ )فاَعَل( مصدٌر قياسيٌّ على وزِن )ُمفاَعلة()1(. مصدُر الفعِل الرُّ

باعيُّ على وزِن )فاَعَل(، لُه مصدٌر سماعيٌّ على وزِن )ِفَعال( نْحَو: ناَضَل - ِنَضااًل. )1( الفعُل الرُّ



167

اِقرأ العبارَة اآلتيَة، ُثمَّ أجْب:  ��

ّر! كوِن رفرفًة لطيفًة فوَق نفوٍس َوسَوَس فيها الشَّ الِم والسُّ ٍة َرفَرْفِت بأجنحِة السَّ َكْم ِمن مرَّ

 : ابقِة، ُثمَّ امأل الفراغاِت بما يناسب- 1 ِل الِفعلَْيِن الوارَدْيِن في الِفقرِة السَّ  تأمَّ

      أ -  كلُّ من الفعلين )َرفَرَف/ َوسَوَس( فعٌل رباعيٌّ على وزِن ........... . 

      ب-  مصدُرُه ........... على وزِن ........... .

ماذا تستنتُج؟- 2

هاِت أفعاَل المصادِر الواردِة في الفقرة اآلتيِة، ُثمَّ استخِدْمها في جملٍة ُتبيُِّن فيها أَثَر الموسيقا: �

 ِ توتيُر اأَلعصاِب، وزعزعُة العقوِل، َيزوالِن حيَن تُداويُهما زقزقُة العصافيِر... عندها نسمُع تغريَد النفس ¯

التي تتوُق لِلَحظِة َسِكيَنة.

تدريب

باعيِِّة قياسيٌّة، تختلُف أوزانُها باختالِف أوزاِن أفعالِها: - 1 مصادُر اأَلفعاِل الرُّ

ل: َتْفعيل       3-  فاَعَل: ُمفاَعلَة       4- َفْعلََل: َفْعلَلَة 1- أَفَعل: إِْفعال       2-  َفعَّ

حاالت خاّصة: 2 -

. باعيُّ معتلَّ الالَِّم على وزِن )أفَعَل( تُقلَُب الُمُه في المصدِر همزة � إذا كاَن الفعُل الرُّ

 ٍ ُض عنَها بتاء � باعيُّ معتلَّ الَعْيِن على وزِن )أفَعَل( تُحَذُف عينُُه في المصدِر، ويُعوَّ إذا كاَن الفعُل الرُّ

مربوطٍة في آخِره.

 .) َل( معتلَّ الالَِّم أو مهموَزَها جاَء مصدُرُه على وزِن )َتْفِعلَة � باعيُّ على وزِن )فعَّ إذا كاَن الفعُل الرُّ

القاعدُة العاّمة

د

االستنتاج

باعيِّ )َفعلََل( مصدٌر قياسيٌّ على وزِن )َفعلَلَة( )1(. مصدُر الفعِل الرُّ

باعيُّ على وزِن )َفْعلََل(، لُه مصدٌر سماعيٌّ على وزِن )ِفْعالل( نْحَو: َزْلَزَل - ِزْلَزال. )1( الفعُل الرُّ
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انقِل الجدوَل اآلتي إلى دفترَك، ثمَّ أَكملُه بالمطلوِب ضابطاً اأَلوزاَن بالّشكل: 1 -

وزُنُهالمصدُروزُنُهالفعُل

جاَهَد  
أفعل

إغاثة
إفعال

زمجرة
عانى

تفعيل
أغفى

ُدلَّ على المصادِر الواردِة في العباراِت اآلتيِة، ثمَّ صنِّْفها في جدوٍل في دفترك َوفَق النَّموذج:  2 -

اُده. َل تفريُج الَكرِب على يَديِه كثَُر ُقصَّ - َمن أُمِّ

- يتجلَّى إخالُصَك للوطِن بُمحافظِتَك على القوانين.

- احرْص على عدِم إضاعِة وقِتَك، وابتعْد عن َتخِطئِة سواَك في أشياَء تفعلَُها أنَت.

- تُعدُّ َبعثرُة الماِل دوَن حساٍب تبذيراً.

وزُن�ُهفعلُُهوزُن�ُهالمصدُر

اعُر الَقَروّي يفتخر بشمائل قومه:  قاَل الشَّ 3 -

نحـُن  قــــوٌم  َفَتَنْتـنـا  ُمثُــٌل             ما لَِنْفِس الُحرِّ عنها من َمحيـِد

ــــٌة ما برَحــت             تُنِجـُب األبطاَل من َقبِل َثمـوِد أنجَبـْتنــا  أمَّ

وها بإِحـســاٍن  َو جـوِد زرعوا األرَض سـيوفاً وقناً             ثمَّ َروَّ

آ-  هاِت مصادَر األفعاِل الّرباعيِّة الواردِة في اأَلبياِت الّسابقة.

ب- ضْع ُكاًل من هذِه المصادِر في ُجملٍة ُمفيدة.

ابقة . د - أَعِرْب ما تحَتُه خطٌّ في اأَلبياِت السَّ

اكتْب مشاعَرَك ُتجاَه الموسيقا في ثالثِة أَسُطٍر، ُمستخدماً أَفعااًل ومصادَر رباعيَّة. 4 -

الّتقويُم النهائّي
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ادسة: الدَّرُس الثاني نصٌّ أدبّيالوحدُة السَّ

إِضاءة:

ابُن ُزهٍر اإلشبيلّي
)1113- 1199م(

ٌد بُن عبِد الملك بُن  هو أبو بكٍر محمَّ

ُزهٍر اإلشبيلّي. شاعٌر وطبيب. 

حاِت  الموشَّ َنظَم  من  أشهِر  من 

وأجاَد فيها.

 ، بِّ من مؤلَّفاِته: )التِّرياق( في الطِّ

ورســالٌة في ِطبِّ العيوِن، وشــعٌر 

رقيق.

ُح ابِن ُزهر ُمو�سَّ

ــعِر العربّي . ظهــَرْت في األندلِس وإليها  ــحاُت األندلِســيَُّة خطوًة ُمهّمًة  في تطويِر أوزاِن الشِّ     تَُعــدُّ الموشَّ

َرْت لنا حياَة الدَّعِة واألْنِس والهناِء في األندلِس؛ وبذلك  تُنَسُب، وانتشَرْت مع انتشاِر الموسيقا والغناِء، وصوَّ

َع باللُّؤلؤ، ومن  عوا أبياَتها حتَّى أشَبَهْت وشاَح المرأِة الُمرصَّ ــحاِتِهم بأحلى األلواِن، ورصَّ ــعراُء موشَّ زيََّن الشُّ

حات. ُهنا جاَءْت تسمَيتُها بالموشَّ

ِحِه هذا موسيقا عذَبًة، تبعُث فينا نشوَة َمن يرى منظراً نِديّاً تُظلّلُُه      وابُن ُزْهٍر األندلسيُّ يُبِدُع لنا في موشَّ

األضواُء الخفيفة.



170

قاَل ابُن ُزهِر االإ�سبيلي

الُمشـَتكى إليـَك  ـاقي  السَّ أيـُّهـا 

 

تســـَمِع لـم  وإْن  دَعـوناَك  قــْد 

 

مـا لَِعينــــي َعِشــــَيْت بالنـََّظــِر

ـْكـــَرْت بعـــَدَك ضــوَء الـَقـَمـِر أن

وإذا مـا ِشــــْئَت فاســـَمْع َخبـــَِري
عِشـَيْت عيناَي ِمن طوِل البُكا

 

وبكى َبعِضي على َبعِضي َمعي

 

*   *   *
غـْصـُن باٍن مـاَل مـن حيُث اســَتوى

بـاَت َمْن َيهــواُه مـن فــرِط الـَجــَوى

َخِفــَق األحشــــــاِء مـوهــوَن الُقــوى
بكى الَبـْيـِن  في  َر  فكَّ ما  كلَـّ

 

َيــَقـِع لــم  لـَِمـا  يبكـي  وْيَحــُه 

 

*   *   *
ليـــَس لي صبـــٌر وال لـــي َجلَـــُد

يا لَـقــومـــي َعـذلُــوا واجتَهــُدوا

ـا أجـــُِد أنَكـُروا َشــــكواَي ِممَّ

يشـَتكـي أْن  حقُّـُه  حالي  ِمْثـُل 

 

الَطـَمـــِع وُذلَّ  الـيـأِس  َكـَمــَد 

 

اًل:  e�َّأو

ئيسِة اآلتيِة إلى المقطِع المناسِب لها.- 1 انُسْب كاّلً مَن الِفَكِر الرَّ

اعر. - جماُل المحبوبِة وأَثُر ذلَك في نفِس الشَّ

- البكاُء المتواصُل على ِفراِق المحبوبة.

اعَر على حبِِّه الُمفرط. - لْوُم القوِم الشَّ

اعر؟ اقي من شكوى الشَّ ما موقُف السَّ 2 -

اعُر محبوَبَته؟- 3 بَم وصَف الشَّ

ضُعَف بصُرها ليال

ُحْرقُة الُحّب

ع ٍم وتوجُّ كلمُة تَرحُّ

حزٌن شديد

يتَّصُف  جِر  الشَّ من  نوٌع 
وِل، مفرُدُه باَنة باللِّيِن والطُّ

االستيعاُب والفهم
ابن زهر اإلشبيلي
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ِل والثَّاني أثَر: ْد من المقطعْيِن األوَّ 4- حدِّ

اعر. أ- البكاِء في الشَّ

اعر. ب-  جماِل المحبوبِة في الشَّ

اعُر على الِئميِه في الهوى؟ 5- بَم ردَّ الشَّ

e�:ًثانيا
الَّ على كلٍّ من: طَر الدَّ 1- هات من النَّصِّ الشَّ

اعِر بجماِل المحبوبة. أ- انبهاِر الشَّ

اعر. عِف الذي اعَترى الشَّ ب-  االضطراِب والضَّ

ِل الِفراق. اعِر القدرَة على تحمُّ ج-  َفْقِد الشَّ

اعِر: "وَبكى َبعضي على َبعضي َمعي". ْر قوَل الشَّ 2- فسِّ

تيِن. وازْن بيَنُهما من حيُث الُمسبُِّب واألَثر. ِل مرَّ اعِر في المقطِع األوَّ 3- َعِشَي نظُر الشَّ

اعُر ابُن ُنباتة المصرّي:                                                        4-  قاَل الشَّ

يا غصَن باٍن قْد تبيََّن َجوُرُه            إْن أنَت لْم تعطْف فكيَف تميُل

ابِق من حيُث المعنى.   - وازْن بيَن هذا البيِت والمقطِع الثَّاني من النَّصِّ السَّ

ح. 5- اشرْح بأسلوِبَك المقطعْيِن الّثاني والّثالث من الموشَّ

1- اخَتْر مَن القائمِة )ب( مرادَف كلِّ كلمٍة من كلماِت القائمِة )أ(:

َعَذَلَموهوٌناليأُسالَبْيُن)أ(

ضعيٌفاإلحباُطالِفراُقالَم)ب(

ْح معنى الفعِل )اسَتوى( فيما يأتي: 2- وضِّ

عاُم.         ـ استوى الغصُن.     ـ استوى األْمَراِن. - استوى الطَّ

ِد الكلمَة الغريبَة عن أسرِة الكلماِت اآلتية:  3- حدِّ

)ُمشَتكى - َوشيك - َيشتكي -  المشكاة(.

المعنى اللّفظيُّ والّداللّي
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َح  ُمراعياً في َنبرِة صوِتك: 1- اقرأ الموشَّ

- إظهاَر مشاعِر الحزِن واأللِم واإلعجاب .

َل والثَّاني وألِقهما على مساِمِع رفقاِئَك. ِح المقطعْيِن األوَّ 2- احفْظ من الموشَّ

                                   

1- هات:  آ   - مفرَد )األحشاء- الُقوى(.

كوى(. اقي- الشَّ      ب - جمَع )السَّ

2- استخدِم التَّراكيَب اآلتيَة في مواقَف جديدٍة: )وْيَحُه - إليَك الُمشَتكى(.

3- رتِِّب الكلماِت اآلتيَة بحَسِب تَسلُسِل وروِدها في معجمٍ يأخُذ بأواخِر الكلماِت:

)يبكي - الَباُن - باَت - الَبْيُن(.

1- استخرْج مَن المقطعِ الثَّاني ِطباقاً وِجناساً وَبيِّْن أثَر كلٍّ منُهما في المعنى.

اقي - يا لَقومي(؟ 2- ما الغرُض من النِّداِء في قولِِه: )أيُّها السَّ

عوِر المناسِب لُه: ا يأتي إلى الشُّ 3- انُسْب كلَّ شطٍر ِممَّ

عوُرالعبارُة الشُّ

- أن�ْكَرْت بعَدَك ضوَء ال�َق�َم�ِر

- غ�ْص�ُن باٍن ماَل من حيُث استوى

�َر في الَب�ْي�ِن بكى - كلَّ�ما فكَّ

�ُه أْن يش�ت�ك�ي  - مْثُل حالي حقُّ

ـ الدَّهشُة

ـ الحزُن

ـ اإلعجاُب 

ـ الحسرُة

ـ الفَرُح 

  تدريباٌت قرائيَّة

 تدريباٌت لُغوّية

الّتذّوق
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اقرأ النصَّ اآلتي، ثمَّ أَِجْب:��

ائِر الَمداِفُع الَّتي استعاَدْت  َل ما يلفُت انتباَه الزَّ لِق اســتقبااًل الئقاً، ولعلَّ أَوَّ اســتقَبلَنا َمضيُف متحِف الهواِء الطَّ

مِن الغاِبِر إال أنَّها استطالَْت لِتُقارَع الحاضَر الذي استغَنى عنها بجَبروِتِه، فقِد انقَضى وقٌت طويٌل  هيَبَتها مَن الزَّ

حيِب بنظرِة زهٍو واستعالٍء، وكأنَّما لم تُدِرْك أنَّها  ــهِل الرَّ عليها وهي َترُمُق المدينَة التي انبســَطْت أماَمها في السَّ

ياَر، وما هي إال أَثٌر اكتَســى ثوَب  ماٍض انطوى، بل يُخيَُّل إليها أَنَّها ما بِرَحت تصوُن الذِّماَر وتحمي األهَل والدِّ

حيِق، واكتفى بتمثيلِِه عضواً فخريّاً عن ذلَك الماضي... الماضي السَّ

اطمأنَّت  وكأنَّها  ذواِئبُها  ْت  اخضرَّ التي  والغاباِت  الحدائِق  مَن  بمجموعاٍت  المتحِف  أطراُف  امتأَلِت 

دًة مَن الحيواناِت، فإذا ما ُزرَتها استعرْضَت المعالَم  ْت أنواعاً متعدِّ بوجوِدها على هذِه البُقعِة مَن األرِض فضمَّ

بيعيََّة التي انتشَرِت الحيويَُّة والنَّشاُط في أَرجاِئها. الطَّ

حيحِة المبدوءِة بهمزِة وصٍل األفعاُل الصَّ

صّنِف األفعاَل اآلتيَة في جدوٍل َوْفَق النموذج: )اِمتأَل - اِطمأَنَّ - اِستعَرَض - اِنتَشَر - اخضّر(- 1

حيُح طريقُة صوِغِهوزُن مصدِرِهمصدُرُهوزُنُهنوُعُهالفعُل الصَّ

َكْسُر ثالِِثِه وزيادُة ألٍف قبَل آخِرِهاِسِتفعالاِسِتقَبالاِستفعَلسداسيٌّاِستقبَل

َكْسُر ثالِثِه وزيادُة ألٍف قبَل آخِرِهاِنِفعالاِنِبَساطاِنفعَلخماسيٌّاِنبسَط

ابق؟ ماذا نستنتُج من الجدوِل السَّ 2 -

�أ

االستنتاج

داسيَِّة قياسيٌَّة، تختلُف أَوزانُها باختالِف أَوزاِن أَفعالِها: ِمصادُر اأَلفعاِل الخماسيَِّة والسُّ 1 -
.)      )انَفَعَل - افَتَعَل - استْفَعَلَ

حيُح مبدوءاً بهمزِة وصٍل صيَغ مصدُرُه بكسِر الحرِف  داسيُّ الصَّ إذا كان الفعُل الخماسيُّ أِو السُّ 2 -
الثَّالِث وزيادِة ألٍف قبَل آخِره.

داسيَِّة  قواعُد اللُّغة 1- مصادُر األفعاِل الُخماسيَِّة والسُّ
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انكشَف - ابيضَّ - ابتكَر - استرجَع. اذكْر مصادَر األفعاِل اآلتيَة ووزَن كلٍّ منها:  �

األفعال الُمعتلَِّة الَمبدوءِة بهمزِة وصٍل

ارسْم في دفتِرَك الجدوَل اآلتي، ثمَّ أكمْل المطلوَب َوفَق النَّموذج: 1 -

طريقُة َصوِغ مصدِرهوزُن مصدِرهمصدُرُهوزُنُهنوُعُهالفعُل المعتّل

َض عنها بتاٍء مربوطةاسِتفالةاسِتعاَدةاستفعَلمعتلُّ العيِناستعاَد ُحِذفت عينُه وُعوِّ

استطاَل

ُقلِبْت الُمه همزةاسِتغَناءمعتلُّ الالَِّماستغَنى

انَفَعلانقَضى

اكتساءاكتَسى

ابق؟ ماذا نستنتُج من الجدوِل السَّ 2 -

استراَح - استبقى - اعتدى - انحنى. اذكْر مصادَر األفعاِل اآلتيِة:  �

ب

االستنتاج

ُض  داسيُّ مبدوءاً بهمزِة وصٍل وكاَن معتلَّ الَعيِن، تُحذُف عينُه في المصدِر، ويعوَّ إذا كاَن الفعُل السُّ 1 -

عنها بتاٍء مربوطة.

داسيُّ مبدوءاً بهمزِة وصٍل وكاَن معتلَّ الالَِّم تُقلَُب الُمه في المصدِر همزة. إذا كاَن الفعُل الخماسيُّ أو السُّ 2 -

تدريب

تدريب
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داسيَّة المبدوءِة بتاٍء زائدة 2- مصادُر األفعاِل الخماسيَِّة والسُّ

��اقرأ النصَّ اآلتي، ثمَّ أَِجْب:

َدْت أشكاُل  عِر العربّي .. فلقد تعدَّ حاُت األندلسيَُّة خطوًة مهّمًة في تطويِر أوزاِن الشِّ تَُعدُّ الموشَّ
َعْت قوافيِه ، واحتفَظ  بالموسيقا والوزِن ولم يتناَزْل عنُهما ، كثَُر ُمغنُّوُه الذيَن  ِح ، وتنوَّ الموشَّ
َرِب ،.. وتراَفَق  تَباَدلوا فنوَن الّطَرِب وألحاَنه ..  وقد أضحى لُِعذوَبِتِه َفنَّ مجالِِس اأُلنِس والطَّ
اِقصوَن وقد  ُع الرَّ ماِح وفيِه يتَجمَّ ى برقِص السَّ ها ما تَمثََّل فيما يسمَّ قِص وأهمُّ مع فنوِن الرَّ

اقصيَن روعًة وبهاء .       اٍة ، تُضفي على حَركاِت الرَّ تَحلَّوا بثياٍب زاهيٍة ُموشَّ

األفعال الّصحيحة مبدوءة بتاٍء زائدة

ارسْم في دفتِرَك الجدوَل اآلتي، ثّم أكمْل المطلوَب َوفَق النَّموذِج: 1 -

حيح طريقُة صوِغهوزُن مصدِرهمصدُرهوزُنَهنوُعهالفعُل الصَّ

َد َلخماسيٌّتعدَّ دتفعَّ لتعدُّ ضمُّ ما قبَل آخِرهتفعُّ

َع تجمَّ

ضمُّ ما قبَل آخِرهتفاُعلتناُزلتفاَعَلخماسيٌّتناَزَل

تباَدل

ابَق، ثمَّ استنتَج َصْوَغ المصدِر الخماسيِّ المبدوِء تاٍء زائدة. ِل الجدوَل السَّ تأمَّ 2 -

َم - تعامَل - تماثَل. تألَّم - تقدَّ اذكْر مصادَر األفعاِل اآلتيِة:  �

االستنتاج

َل - تَفاَعَل( ِصْيَغ مصدُره على وزن فعله و ُضَم  ِبضمِّ  إذا كاَن الفعُل خماسيّاً مبدوءاً بتاٍء زائدٍة )تَفعَّ

ما قبَل آخِرِه.

تدريب

�أ
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مصادُر األفعاِل المعتلَِّة المبدوءِة بتاٍء زائدة

ارسْم في دفتِرَك الجدوَل اآلتي، ثّم أكمِل المطلوَب َوفَق النَّموذج: 1 -

طريقُة صوِغهمصدُرهوزُنهنوُعهالفعُل المعتل

ى َلخماسيٌّ معتلُّ اآلِخرتخطَّ ياًتفعَّ ُقلَِبت الُمه ياًء وُكِسَر ما قبلَهاتخطِّ

تحلَّى

ُقلَِبت الُمه ياًء وُكِسَر ما قبلَهاترائياًتفاَعلخماسيٌّ معتلُّ اآلِخرتراَءى

تبارى

ابق؟ ماذا نستنتُج من الجدوِل السَّ 2 -

اذكْر مصادَر األفعاِل اآلتيِة: � تنادى - تهادى - ترّدى - تبنّى.

االستنتاج

َل - تَفاَعَل( معتلَّ اآلِخِر  إذا كاَن الفعُل خماسيّاً مبدوءاً بتاٍء زائدٍة )تَفعَّ

تُقلَُب الُمه في المصدِر ياًء ويُكَسُر ما قبلَها.

تدريب

ب
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��اقرأ النصَّ اآلتي، ثّم أجْب:

e�:اًل أوَّ
ابِق، ثّم امأل الجدوَل اآلتي: داسيََّة الواردَة في الّنصِّ السَّ استخرِج األفعاَل الخماسيََّة والسُّ 1 -

وزُنُهمصدُرُهنوُعُهالفعُل

أَعرْب ما تحَته خطٌّ إعراَب مفرداٍت، وما بيَن َقوَسْيِن إعراَب ُجَمل. 2 -

:ً eثانيا�

ْد مصادَر األفعاِل فوق الثالثيِة فيما يأتي، واذكْر أوزاَنها وأفعالَها: حدِّ � 

- قاَل أبو تّمام يصف الّربيع:

لِتهلُِّل الشــجِر القـُرى والبيـُد واهتزَّ ريعاُن الّشباِب فأشرَقْت  

- قاَل ابُن زيدون يشكو الفراق:

أضحى التنائي بدياًل من تدانينا            وناَب عْن طيِب لُقيانا تجافينا

- قاَل ابُن الرومي يصف الّشمس عند الغروب:

وقد ضرَبْت في ُخضرِة الّروِض ُصفرةٌ 
                                            من الشمِس فاخضرَّ اخِضراراً ُمَشعَشعاً

نَفحاُت الماضي

ميَم، منُه ينتشُر دفُء الحياِة... وغيَر بعيٍد مَن  اِر الصَّ هناَك في صدِر البهِو تربََّع الُفرُن قلَب الدَّ

البهِو تتجلَّى أماَمَك ُحْجرٌة )ازدحَمْت فيها المناسُج( والمغازُل، وفي ركٍن منها انبسَط َمرَقٌد عجيٌب 

أُقيَم في داخِل الحائِط، وانسدلَْت عليه أستاٌر مختلفٌة َتسرُّ النَّاظرْيَن، فإذا استمرَّ طواُفَك بحُجراِت 

كوِب... وما إلى ذلَك من مرافِق العيش. اِر التَقْيَت بالمطاحِن والمعاجِن وأدواِت الرُّ الدَّ

الّتقويُم النهائّي
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اإلمالء

إمالٌء اْخِتبارّي

ُس َنّصاً وُيمليِه على تالميذه. يختاُر الُمدرِّ

الخّط

قعِة ُمراعياً قواعَد كتابِة األحرف: )ع - غ - ف - ق(: اكتْب ما يأتي بخطِّ الرُّ � 
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الّتعبيُر الكتابّي )الوظيفّي(

ِط َموضوع َتصميُم مخطَّ

ْف   أواًل: تعرَّ

��اقرْأ نصَّ الَموضوِع اآلتي، ُثمَّ أَِجْب:

ابق؟ ما الكلمُة المفتاحيَُّة في نصِّ الَموضوِع السَّ 1 -

ا يأتي:- 2 استبعِد الفكرَة غيَر المنتميِة إلى نصِّ الَموضوِع ممَّ

- قيمُة المتاحِف الحضاريَّة.

- أَشكاُل الَمتاحف.

- المتاحُف قنواُت اتِّصاٍل بالماضي.

تَتبَّْع المخّطط اآلتي للَموضوِع السابق، ُثمَّ تعاوْن مع رفيِقَك في تنفيِذ األنشطِة التي تليه: ��

المقّدمُة:  تعريُف المتاحف.

يَُّة المتاحِف من حيُث: العرُض: 1- أهمِّ

     - المحافظُة على التُّراث.              - االستفادُة من تجارِب القدماء.

            2- المتاحُف قنواُت اتِّصاٍل بالماضي مْن حيُث:

راعيَِّة وَغيِرها من محتوياِتها. ينيَِّة والزِّ ُف الحياِة االجتماعيَِّة والدِّ      - َتعرُّ

عوَر الَّذي تُثيُرُه المتاحُف في نفوِسنا  ُن: ُخالصَة ما سبَق، أو واجَبنا تُجاَه اآلثاِر، أو الشُّ الخاتمُة:  َتَتضمَّ

أو ما تراُه مناسباً.

ِط الموضوِع؟ ُن مخطَّ ممَّ يتكوَّ 1 -

ا يأتي:- 2 حيحَة ممَّ اختِر اإلجابَة الصَّ

ٌة من: ِط الموضوِع مستمدَّ - المقّدمُة في مخطَّ

ئيسة.            ب- الكلمِة المفتاحيَّة.            ج- خاِرِج النَّّص.  أ- الِفَكِر الرَّ

عوِب، وهي قنواُت اتِّصاٍل  يٌَّة كبيرٌة في حياِة الشُّ للمتاحِف أهمِّ

بالماضي القريِب والبعيِد في شتَّى أَنماِط الحياة.
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ا يأتي: حيحِة ممَّ ( أَماَم المعلومِة الصَّ 3 -( ضْع إشارَة

ٌة من نصِّ الموضوع. ئيسُة في الَعرِض ُمستمدَّ - الِفَكُر الرَّ

ٌة من نصِّ الموضوع. - الِفَكُر الفرعيَُّة في العرِض مستمدَّ

ُع في الِفَكِر يعتمُد على معلوماٍت من مصادَر خارجيٍَّة مختلفٍة تتعلّق بالموضوع. - التوسُّ

ابِق ُمستخِدماً األلوان. ِط الَموضوِع السَّ ارسْم خريطًة معرفّيًة لُمخطَّ 4 -

 ثانياً: طبِّْق 

ابقة. ضْع تصميماً لهذا الَموضوِع ُمستفيداً مَن الخطواِت السَّ � 

تعلَّْم

ٍم ُمْسَبٍق أليِّ عمٍل تريُد إنجاَزه. ٍط ُمنظَّ التَّصميُم: هو وضُع مخطَّ

ُن مخَطّط الموضوع من: ويتكوَّ

ُن المسألَة المطروحة. مٍة: تتضمَّ  مقدِّ

ئيسَة وما يتولَُّد عنها من ِفَكٍر فرعيَّة. ُن الِفَكَر الرَّ  َعْرٍض: يتضمَّ

خاتمٍة: وتكوُن: خالصَة ما سبق، أو نتيجًة ِنهائيًَّة للموضوِع المطروِح أو رأياً أو غيَر 

ذلَك شريطَة أْن يتناسَب مَع الموضوع.

ناعاِت اليدويَِّة التي أَصبَحْت  وريَُّة بَبعِض الصِّ تشتهُر مدُننا السُّ

فّناً شعبّياً يستوِجُب منَّا المحافظَة عليه.
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اقرأ النَّصَّ اآلتي، ثمَّ أجْب: ��

الفنُّ الّسابع

-1-

يَنما  يَنما أقرُب األحاديِث إلى القلِب، وأََحبُّها إلى النَّْفِس، بْل إِلى الَعْيِن، ألنَُّه إِذا ُذِكَرِت السِّ الحديُث عِن السِّ

نيا بأسِرها معروَضًة أماَم العيوِن بكلِّ َما ِفيها ِمن إيناٍس وَروعٍة وَجمال. ُذِكَرِت الدُّ

الِحَسان، واألخالَق  الوجوَه  فيَها  المرُء  َيرى  القريبِة والبعيدِة،  للحياِة  َمعِرٌض  يَنما  السِّ أنَّ  ِجداَل في  ال 

الُمختلِفَة األلوان، واألنهاَر والِجباَل والِودَيان، والَقريَة ووداَعَتها، والمدينَة وِسْحَرها، والُفكاهَة وحالَوَتها، 

والمآِسَي ومراَرَتها.  

يَنما مدرَسٌة جامعٌة، تكِشُف لنا عن أْحَدِث ما جاَء بِه العلُم ِمِن اختراعاٍت وابتكاراٍت، وترُسُم لنا  والسِّ

مقاَرنًة صاِدقًة بْيَن القديِم والَحديِث، وَتخلُُق ِصلًة داِئَمًة بيَن ثقاَفِتَنا وثقاَفِة غيِرنا، وتُِرينا أزياَء اأُلَمِم وتقاليَدها، 

والمعارَك،  المَياديَن  لنا  ُر  تُصوِّ بْل  اِحنِة،  الطَّ الُحروِب  في  المختلِفَة  ووساِئلََها  االجتماعيَِّة،  حَياِتها  وأسَراَر 

يَنما بعَد ذلَك وقبَل ذلَك هي مجلٌِس يْجمُع كلَّ ما ِفي مجالِِس اأُلْنِس من َسَمٍر  والهزاِئَم واالنتصاَراِت...، والسِّ

إلى طَرٍب، وِمْن ِغناٍء إلى َتمِثيل.

-2-

يَنما المكانَة اأُلولَى بيَن الُفنوِن الَجميلِة، واعتَرَفْت بفضلِها ساِئُر اأُلَمِم والحكوَماِت، فأَحلَّْتَها  لقِد تبّوأت السِّ

َل الَِّذي يُثقُِّفَنا ِبشتَّى  المكانَة الالَّئقَة بَها بيَن وسائِل التَّعليِم والنَّْشِر والدِّعايِة، وأصَبَحْت ِبَحقٍّ المعلَِّم العالَِميَّ األوَّ

ِجيَّة .....  المعاِرِف، ويَُغذِّي أرَواَحَنا بمختلِِف األنَغاِم الشَّ

عوِب، وَما َسَمْت إِلْيِه مَن النُّْضِج الِفكريِّ ؛  ورِة مرآُة اأُلَمِم، تَُقاُس بَها حضاَرُة الشُّ يَنما على هذِه الصُّ والسِّ

خيِص الَِّذي َينَخُر ُسوُسُه في أوصاِل األمِم،  لذلَك كاَن لِزاماً على الحكوماِت أْن َتحِمَيها ِمْن ُطغياِن األدِب الرَّ

ُح بَها إلى الَوراء. ، ويُطوِّ فيهِدُم ِكياَنَها، ويقتُل ذوَقَها الفنِّيَّ
د ِحْلمي ُسليمان  محمَّ

ٍف - ينما والُمجتمُع - بتصرُّ السِّ

تدريٌب تقويمّي
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e�:اًل أوَّ

ْح ذلك.   يَنما األَحبَّ إلى الَقلِب والَعيِن. وضِّ ُيعدُّ حديُث السِّ 1 -

( أن تحتلَّ المكانَة األولى بيَن الفنوِن الجميلة؟  لَم استطاَعْت السينما )وهي الفنُّ الّسابُع- 2

ما فكرُة كلٍّ من المقطَعيِن السابقَين؟ 3 -

اذكْر اسَم شريٍط سينمائيٍّ )فيلم( شاهدَتُه وأعجَبَك، مبّيناً سبَب إعجاِبَك ِبه.- 4

e�:ًثانيا

ما معنى قوِل الكاتب: 1 -

يَنما مدرَسٌة جامعة.  يَنما َمعِرٌض للحياِة القريبِة والبعيدة؟                 - السِّ - السِّ

هاِت من المقطِع الّثاني:  2 -

فيع.   : األدِب الرَّ آ - كلَمًة بمعَنى: َيرِميها ويُبِعُدها إِلى الخلف.              ب- ترِكيباً ِضدَّ

e�:ًثالثا

َما عناِصُر الجَماِل فيما َيْأتي:   1 -

خيُص ُسوٌس َينَخُر في أوَصاِل اأُلَمم. - األدُب الرَّ

َنْيِن الَوارَدْيِن في التَّركيَبْيِن اآلتَيْين:  بيِّْن َداللَة كلٍّ من الحرَفْيِن الُملوَّ 2 -

- يكشف لنا عن أحِدث ما جاَء به العلم.                 - ما جاَء العلُم للّسينما إال بكلِّ حديث.

e�:ًرابعا

: ُ هاِت مصدَر كلٍّ من األفعال اآلتية، ثّم اذكْر وزَنُه، ونوَعه- 1

)تكشُف - تصّوُر - احتلّْت - أحلّْت - يغّذي - تُقاس(

منه. استخرْج من كلٍّ من المقطعين مصدراً سماعّياً وآخَر قياسّياً، ثّم اذكْر وزَن كلٍّ منهما، والفعَل الماضي - 2

( في الماضي والمضارِع  ِ أسِنْد كاّلً من األفعاِل )َحَمى - َسما - َوَصَل( إلى )نوِن النسوِة و واو الجماعة- 3

واألمِر، واذكِر التغييَر الذي يصيُب كاًل منها.

(؟ ما المعنى المستفاُد من الزيادِة في كلٍّ من األفعاِل: )يطّوح � أحلَّ � استلهم- 4

األس��ئلة
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ْب الغلط:- 5 مّيِز العبارَة الصحيحَة من العبارِة المغلوِط فيها، ثّم صوِّ

- معنى حرُف العطِف )بل( اإلضراب، في قوله: )أحبُّها إلى القلِب بْل إلى العيِن(.

- وزُن كلمة )اأُلولى( في قولِه: )احتلّت المكانَة األولى(: الفعيلة.

- المحذوُف في كلمِة )ِصلة( في قولِه: )وتخلُق صلًة دائمًة(: حرُف الياء.

يأخُذ بأواخِر الكلمات: رّتِب الكلماِت اآلتيَة بحْسِب تسلسِل وروِدها في معجٍم - 6

) سائر ـ طغيان ـ هزائم ـ الدنيا (

أعرْب ما تحَتُه خطٌّ فيما يأتي:- 7

النُّْضِج  مَن  إِلْيِه  َسَمْت  وَما  عوِب،  الشُّ حضاَرُة  بَها  تَُقاُس  اأُلَمِم،  مرآُة  ورِة  الصُّ هذِه  على  يَنما  والسِّ  (

خيِص الَِّذي َينَخُر ُسوُسُه في  ؛ لذلَك كاَن لِزاماً على الحكوماِت أْن َتحِمَيها ِمْن ُطغياِن األدِب الرَّ الِفكريِّ

أوصاِل األمم(.

e�:ًخامسا

: ما نوُع الهمزِة، وما سبُب كتابِتها في كلٍّ من الكلماِت اآلتية- 1

)احتلّت - المرء - وسائل - أصبحت(.

علّْل كتابَة األلِف على صورِتها في: )شتّى - الدنيا - يرى - سما(.- 2 
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